
 

 
1 

 I don't know, I just like it! 
 

 

 

 

  

©Mariana Ekner. Arbetsprov till konsthögskola 1985 

 

En studie av ett antagningsarbete på en konsthögskola 

Mariana Ekner 

©Mariana Ekner, Stockholm 2012 
Pedagogiska institutionen 
Examensarbete 15 HP 
Pedagogik mot utbildningsledning 
Magisterutbildning i pedagogik (60 HP) 
Vårterminen 2012 
Handledare Anna Forsell 
Examinator Niclas Rönnström 
 
 



 

 
2 

I don't know, I just like it! 

 

 

 

 

En studie av ett antagningsarbete på en konsthögskola. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

©Mariana Ekner, Stockholm 2012 
Pedagogiska institutionen 
Examensarbete 15 hp 
Pedagogik mot utbildningsledning 
Magisterutbildning i pedagogik (60 hp) 
Vårterminen 2012 
Handledare Anna Forsell 
Examinator Niclas Rönnström 
 



 

 
3 

PROLOG: 

 
Hej jag heter Ernst. Kan jag få göra dig till miljonär. … 
 
”MEN DU SITTER I POSITIONER DÄR DU ÄNDÅ MÅSTE BESTÄMMA; 
SOM I KOMMITTÉER. 
 
Ja jag har ju suttit, sen jag var barn höll jag på att säga, i uttagnings 
kommittéer, i tjänstenämnder och som ordförande i Bildkonstnärsfonden. 
Det är ett oavbrutet arbete att se om man kan hacka hål på saker och ting. 
Jag tycker om när saker är öppna eller osäkra eller nånting som ger 
möjligheter. Det är kul att öppna en lucka någonstans och se om det 
sipprar något ut eller in. 
 
DET ÄR JU EN ENORM MAKTPOSITION… 
 
Jjajaja. Helt dominant. Det står i min bok vem som får bestämma vad som 
är kvalitet, Lars Nittve är det korta svaret. Men jag tycker det är självklart 
att vi tolv som har bra smak ska bestämma allt. Det är en självklarhet. 
 
MEN VARFÖR NU, HUR HAR NI UTSETTS? 
 
Vi har utsett varandra givetvis. 
 
OM DU APPLICERAR DIN TEORI I DEN SITUATIONEN SÅ KANSKE 
NI SKA BÖRJA VÄLJA IN DE SÄMSTA ELEVERNA OCH BELÖNA DE 
SÄMSTA KONSTNÄRERNA? 
 
Problemet är att det uppstår dubbel och trippelnegationer. Så fort man 
vänder på anti-kvaliteter så blir de ju kvalitéerna. Trans – Avant Garde 
eller det fula i Italienska måleriet, det var ju det som var idealet 
 
SÅ I SLUTÄNDAN VÄLJER MAN DET MAN SJÄLV GILLAR? 
 
Det som man känner man känner  igen  som  kvalitet Den lokala, 
gemensamma överenskommelsen om  vad som är kvalitet.1 
                                                 
1 Billgren Ernst. Får jag göra dig till miljonär. Konstnärernas Riksorganisations 
medlemstidning Konstnären nr 3, 2008 
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Summary 

This thesis examines how a jury on an artistic education adopts 
next year's students to a BA program at an art school. My intention 
is to explore how we established artists who are involved in 
education as professors, teachers (or students) in art education 
affects who will be released to the exclusive educational path as an 
art school represents our work in the admissions jury. My ambition 
is to create an awareness of what it might mean for the 
reproduction of the artist. 
 

Keyword 

Art education, conversations analysis, cultural capital,  membership 
categorization analysis, identification, habitués. 
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Förord 

1978 påbörjade jag själv min konstutbildning. Efter drygt två års 
förberedande konstutbildningar gick jag på en konsthögskola i fem år. Jag 
tog examen 1990. Under åren 1999-2000 vidareutbildade jag mig på 
ytterligare en konsthögskola. Jag har totalt ca tio års konstutbildning 
genomförd under ett tidsspann som omfattar flera överlappande perioder 
och påverkad av samtidiga konstriktningar, modernism - postmodernism 
– och nu internationalism. Vid  samtliga konstutbildningar jag gått har jag 
haft förmånen att vara elevrepresentant vid antagningstillfällena av det 
kommande årets nya elever. Som rektor och konstnärlig ledare på en 
konstskola i Stockholm är jag nu ordförande vid skolans återkommande 
antagning av nya elever. Jag har varit yrkesverksam konstnär i ca 10 år 
och i begränsad omfattning bedrivit min verksamhet både inom Sverige 
och internationellt. Parallellt har jag hela tiden drygat ut inkomsterna från 
den konstnärliga verksamheten med vad branschen kallar ‘brödjobb’.  
När jag 2003 blev ombedd att söka en halvtidstjänst som rektor på 
Grafikskolan i Stockholm trodde jag att jag hittat det optimala brödjobbet 
som skulle ge mig möjlighet att min utnyttja resterande tid åt mitt 
konstnärskap. 
 
Det dröjde inte länge innan jag insåg att arbetsuppgiften var mycket 
intressantare än jag föreställt mig . Jag förstod också snart att jag behövde 
öka min kompetens. Därför sökte jag mig till en rektorsutbildning. 
Genom att den efter något år överfördes från Skolverket till Stockholms 
universitet fick jag möjlighet att både gå en forskningsförberedande kurs 
och senare en magisterutbildning vid pedagogiska institutionen vid 
Stockholms universitet. Det är i det sammanhanget jag på eget initiativ 
valt att studera ett antagningstillfälle på en konsthögskola. 
 
Jag har i grunden ingen tidigare (teoretisk) akademisk utbildning, och 
eventuella tillkortakommanden i den akademiska språkbehandlingen ber 
jag om ursäkt för. Min bakgrund är i huvudsak konstnärlig och utövande. 
Det är ur den erfarenheten, tillsammans med mitt uppdrag som rektor för 
en konstutbildning som min nyfikenhet och mitt intresse för 
urvalsprocessen tagit form.  
 
När jag påbörjade arbetet med min uppsats 2010 var min förhoppning att 
det skulle ta mig ungefär ett halvt år att bli klar. Jag antog att det skulle 
gå att genomföra parallellt med mitt halvtidsuppdrag som rektor på 
Grafikskolan i Stockholm. Men uppsatsämnet är stort och ju mer jag 
fördjupar mig desto fler uppslag får jag och tiden bara går. Nu ett och ett  
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halvt år senare har mitt intresse för ämnet blivit än större och det beror 
mycket på flera personer som jag nu tar tillfället i akt att tacka för hjälp, 
spännande samtal, litteraturtips och uppmuntran. Jag vill tacka min 
handledare Anna Forssell för hennes stöd och intresse, Thomas 
Liljenberg för hans intressanta infallsvinklar, Sebastian Nordbeck och 
Karin Edvall för att de generöst delat med sig av sina tankar kring hur det 
är att utbildas på  konsthögskola idag, min man Johan Nordbeck som stått 
ut med att jag under flera år oavbrutet pratat om antagningar och 
utslagsprocesser, samt inte minst alla på högskolan jag fick möjlighet att 
studera. 
 
Tack!  
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2. Inledning 

Vad får man göra i konstens namn? 
 
1993 anordnades Genius Loci, Baltic Sculpture, ett internationellt 
skulpturprojekt i Visby. En månad den sommaren hade jag en 
arbetsperiod på Gotland och kunde därför på nära håll följa 
lokalbefolkningens reaktioner på evenemanget, både via lokalpress och 
radio. En installation med flaggor på halv stång verkade vara särskilt 
provocerande.2 Jag minns särskilt en herre som mycket upprört 
deklarerade att han inte ansåg att konstinstallationer överhuvudtaget 
passade i en medeltida stad som Visby. Det som förvånade mig var inte 
att han blev brydd över vad konst kan vara utan mer att han inte ägnade 
en tanke åt att företaget Mac Donalds hela den sommaren körde ett 
reklamtåg nonstop runt Visbys Ringmur och huruvida det passade i en 
medeltida stad eller ej.3 
 
I jämförelse med Mac Donaldståget så är ett tydligt vinstsyfte relativt 
begripligt i jämförelse med konsten och kulturens mening som inte alltid 
är tydligt mätbar utifrån ekonomiska mått. Företeelser som tycks oss 
obegripliga har en förmåga att verka skrämmande. 
 
                                                 
 
2,3 Baltic Sculpture genomfördes 1993 med Johan Pousette som 
curator/projektledare för arbetsgruppen. Han påminner mig via mail i januari 
2012 att flaggorna var ett verk av Rafael Rheinsberg, fr Tyskland. ”Rheinsberg 
hade egentligen planerat att genomföra en annan installation, men så hände 
mordbranden av flyktingar i Solingen*, därför kom denna till på kort varsel. Det 
är fortfarande en av de mest omdiskuterade utställningarna av samtidskonst. I 
arkivet finns en mängd pressklipp från debatten som rasade i media...” 
(*http://sv.wikipedia.org/wiki/Mordbranden_i_Solingen_1993). 
Mordbranden: Mordbranden i Solingen ägde rum natten till den 29 maj 1993, då 
fyra unga tyska män som tillhörde den nynazistiska skinheadrörelsen tände eld 
på en turkisk familjs hus i Solingen i Nordrhein-Westfalen i östra Tyskland.) 
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Som jag ser det är dessa återkommande aggressioner gentemot vad 
enskilda inte anser är konst snarast ett försvar för ett privat rum som 
vaktar den egna upplevelsen av vad begreppet står för. När konst oftast 
berör både på ett känslomässigt och på ett intellektuellt plan så kan det 
finnas en risk att den som inte anser att konst kan ha ett textbaserat och 
idémässigt eller politiskt innehåll reagerar känslomässigt i en upplevelse 
och föreställning att få sin egen uppfattning om konst ifrågasatt. 
 
Flera av de senaste årens konstskandaler har rört konsthögskolestudenters 
examensarbeten. Den efterföljande konstdebatten har engagerat på många 
nivåer, från till media till en bred allmänhet och ett initierat yrkesfält.  
I spåren av detta kände sig även kristdemokraternas partiledare Göran 
Hägglund manad att  höja sin röst för ’verklighetens folk’ när han höll sitt 
tal på Kristdemokraternas riksting 2009.4  
 
Det är tydliga indikationer på att vi är många som har ett starkt 
förhållande till konst. Ett förhållande förmodligen format från vår första 
bilderbok, barnvisa och vaxkrita vidare genom allt vi sett och upplevt till 
en djupt liggande känsla,  ”klart att jag ser vad som är konst”. 
 
Det menar jag är ett skäl till att många blev så upprörda under de senaste 
årens mediala konstskandaler.5 Efter att Anna Odell fejkade en psykos 
som en del av ett elevprojekt på Konstfack 6 ((2009, min anmärkning.)) 
har den allmänna opinionen krävt allehanda grymma straff: Från bajs i 
porten till smisk och häxbränning.7  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
4 www.kristdemokraterna/GoranHagglund/tal/090624Riksting 
5 Ett par av mina vänner har i samtal med mig sagt sig vara personligen kränkta 
av Anna Odells performance. 
6 http://www.konstfack.se/sv/ 
7 http://www.dn.se/livsstil/trend/00-talets-storsta-svenska-konstskandaler,  
Madestrand Bo, "Inte bråka med Farbror Polisen", Dagens Nyheter, 2009-08-31 
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Anna Odell 2009 

 
 Foto:Anette Nantell  
 
 

”Ska det där verkligen vara konst” frågar en upprörd konst debattör redan 
på 60-talet i ett samtal angående Moderna Museets utställning ’Rörelse i 
Konsten’ Skulptören P.O. Ultvedt svarar lika upprörd att: ”Ja, vad fan 
skulle det annars vara!?!” 8 

 
Det är ett debattklimat som aktualiserat mitt intresse för ämnet och väckt 
ett idén att undersöka hur ett ’gott konstnärskap’ skapas i samtal kring en 
antagning och hur bedömningen går till under själva antagningsproces-
sen. 
 
Under mina ca sex år som konstnärlig ledare och rektor på en gymnasie-
kompletterande konstutbildning, har jag lagt märke till att en något lägre 
procent av elever från konstskolor med hantverklig grund, det vill säga 
konstutbildningar som utöver konstpraktiker även ger kunskaper inom 
praktiska konstframställningsområden, som i grafik, textil, keramik m.m., 
antas till högre konstutbildningar direkt efter avslutat utbildning än de 
som antas till högskoleutbildningar från skolor utan uttalat uppdrag att ge 
kunskap i praktisk konsttillverkning.9 Söktrycket till konstutbildningar 
med hantverklig grund är också lägre än till utbildningar inom vad som 
rubriceras som ’Fri konst’.10  
 
                                                 
8 Edward Lucie-Smith. Konsten i dag 1977 s.2 Förord von Holten, Ragnar  
9 Bondeson, Nina & Holmgren, Marie. (2007). Tiden som är för handen. Om 
praktisk konsttilvverkning. Göteborg: Hoops.  
10 jfr Nyckelviksskolans antagnings statistik. 
 http://www.nyckelviksskolan.se/ 
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Vid en antagning i början av 2000-talet var jag med om att en jury, där 
jag själv ingick, sorterade bort en sökande som uppfyllde 
antagningskraven, i det här fallet konsthögskoleutbildning och 
konstnärlig yrkesverksamhet, till förmån för andra med färre relevanta 
meriter och med en lägre utbildningsnivå.  Jag låg vaken under natten 
efter antagningen och funderade på vad jag hört, sett och varit med att 
besluta. På morgonen ringde jag till ordföranden i juryn och påtalade att 
vi kanske gjort en felaktig bedömning av en av de sökande. Jag påpekade 
att vi kanske inte hade haft tillräcklig kunskap om de arbetsprover vi hade 
sett och därför kanske inte kunnat bedöma dem. Ordförande höll med om 
att det var värt att omvärdera och att vi kunde ha gjort en missbedömning.  
Hon tog upp saken när juryn återsamlats på morgonen. Alla var beredda 
att göra en omprövning och vi tog upp den aktuella ansökan för ny 
granskning. Den sökande blev därefter antagen som reserv till sökt 
utbildning.  
 
Efteråt pratade vi om händelsen och om vi under den första dagen hade 
bedömt en ansökan från en person som gjort andra konstnärliga 
prioriteringar än vad vi var vana vid. Att vår bristande förmåga att tolka 
personens konstnärliga val eller att klassificera den sökandes utbildning 
förmodligen hade varit avgörande för att vi först valde att inte bereda 
personen tillträde till högre konstnärlig utbildning i Sverige. Trots detta 
allmänna intresse finns det, så vitt jag känner till, ingen tidigare forskning 
explicit kring själva antagningsprocessen till konsthögskolor, men väl 
angränsande undersökningar, som forskningsprojektet Konsten att lyckas 
som konstnär av Martin Gustavsson och Mikael Börjesson.11 Ett projekt 
som ägnas åt studier av konststuderandes ursprung gällande utbildning 
och karriär sett utifrån social bakgrund som kön och etnicitet band dem 
som antagits till konstutbildningar och hur utbildningarna bedrivs, 
studenternas och senare konstnärers yrkesvillkor.  
 
Min förhoppning med den här uppsatsen är att få en inblick i och skapa 
ett medvetande om hur antagningsprocesserna bidrar till vilka som kan 
komma att bli framtidens konstnärer bland annat genom det särskilda 
antagningsförfarandet.  
                                                 
11 Praktiske Grunde, nr 1 2008, Tema: Kunsten at blive kunstner, "Utdannelses- 
og kultursociologiske studier av kunstnere og kunstutdannelser i Sverige 1945-
2007". Fem artiklar av work-in-progress-karaktär från projektet.  
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3. Bakgrund  

3.1  Ordet ’Konst’ 

Det svenska ordet konst har sin etymologiska grund i det 
germanska ordet ”können” som betyder kunnande, att kunna något. 
Det anglosaxiska ordet för konst är art som härstammar från det 
latinska ordet Ars vilket snarare betecknar att arrangera, ställa 
samman.12  

 
3.2 Konstnärsuppdraget och konstnärsidentiteten genom historien 

Konstbegreppet har inte alltid sett ut som vi förstår det idag och konstens 
innebörd har skiftat. Som att under medeltiden var kyrkan och 
klosterväsendet en stark ekonomisk makt och de ojämförligt största 
uppdragsgivarna och finansiärerna av den konst som producerades. Likt 
bilderböcker/seriealbum smyckades kyrkorummen med religiösa motiv 
vars syfte främst var att hjälpa en icke läskunnig allmänhet att ta del av, 
alternativt övertygas, om Jesu under. I den meningen hade den tidens 
konst ett tydligt instrumentellt inslag 
 
Under renässansen i Italien på 1300-och 1400-talet miste kyrkan alltmer 
av sin monopolställning och det framträdde en ny typ av mer världsligt 
orienterade mecenater och uppdragsgivare . De utgjordes av en snabbt 
växande borgarklass fr.a i de allt större handelsstäderna. Konstens 
uppdrag var då inte längre enbart att berätta om och illustrera religionens 
underverk utan uppdraget vreds mot marknaden och subjektet, mot det 
individuella. Det kan uttryckas att det uppstod ett slags 
Kulturmedvetande. 
 
I och med en uppvaknande ekonomisk storhetstid bildades det 
ekonomiskt starka små furstendömen runt om i norra och centrala Italien, 
som betraktas vara renässansens källa. Dessa furstendömen eftersträvade 
ökad betydelse såväl ekonomiskt som ideellt och det utvecklades ett 
                                                 
12 Hellquist Elof. Projekt Runeberg, Svensk etymologisk ordbok. Ur första 
utgåvan 1922 som digitaliserats  http://runeberg.org/svetym/0429.html 
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starkt bildningsideal och de enskilda furstefamiljerna började nu knyta 
filosofer, konstnärer och diktare till sitt umgänge och som sina rådgivare. 
Ett önskvärt sätt att stärka bilden av sig själv, sin persona. Det var viktigt 
att synas i och framställa sig själv som medlem ”i rätt sällskap”. 13 
 
Nytt för konstnärerna under tiden för renässansen var att de anlitades för 
att måla porträtt av familjerna,  nu för första gången i hemmen. 
Interiörerna, rummen med de vackra tingen blev därmed synliga i det nya 
sättet att måla perspektiviskt, så lockande och så verkligt. ’Så här vill du 
också ha det’ bjöds hemmen ut till betraktaren. Det stärker handeln och 
den ekonomiska makten.  Det kan jämföras med ett slags första ’Ikea 
katalog’. Att dessa målningar likt en möbelkatalog skapade en längtan 
efter dessa ting och ett liv att drömma om. De skapar en efterfrågan både 
på de avbildade varorna och på konstnärernas tjänster enligt merkantilt 
mönster. Konsten är i den mening åtminstone delvis instrumentell.  
 
Att utbildas till konstnär var liksom att bli hantverkare länge liktydigt 
med att många år gå som lärling hos en yrkesverksam konstnär eller 
hantverkare. Hugade ynglingar kunde visa sina alster för en mäster som 
kunde välja att ta adepten under sina vingar eller avslå frågan.14 Flera av 
dåtidens konstproducenter arbetade med den tidens lärlingsundervisning. 
Skickliga hantverkare/konstnärer hade en hög status jämte till exempel 
urmakare,15 och optiker.16 Det konstnärliga yrket var således nära 
förknippat med ett stort hantverkskunnande. En konstnär som också var 
en skicklig hantverkare nådde ofta större ryktbarhet än de som var mindre 
skickliga i sitt hantverkskunnande.17 Men konstnären i sin roll skapade 
en produkt av större originalitet till skillnad från synen på vas dåtidens 
hantverkare gjorde. 
 
Både kyrkan, som vid den tiden hade ett starkare fäste öster om Alperna 
och de nybildade nationalstaterna med den maktövertagande 
borgarklassen norrut i Europa under 1400-talet bejakade konstnärernas 
                                                 
13 H.W. Jansson. 1999. Konsten, måleriets, skulpturens och arkitekturens 
historia från äldsta tider till våra dagar Tredje utgåvan 1999 
14 Först 1847 fick de första kvinnorna tillträde till utbildning vid Konstakademin 
i Stockholm. Att det inte var annorlunda vad gäller en lärlingsbaserad 
utbildningsväg på medeltiden är ett intill visshet gränsande antagande. 
15 En signifikant strävan att placera jaget bortom naturen. En vilja att behärska 
tiden. 
16 Optiken, en vetenskaplig upptäckt som också den nästan är symbolisk. Hur 
jaget ser på omvärlden.  
17 H.W, J ansson 1999 s. 13 
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intresse att utforska de nya perspektiviska kunskaperna och det nya 
realistiska sättet att avbilda verkligheten. Det passade bägge 
intressesfärerna väl, att konstnärerna så att säga gick deras ärenden att 
försöka återta verklighetsbeskrivningen från de vetenskapsorienterade 
upplysningsinfluenserna eller från de religiösa fantasterierna och 
tvärtom.18 
  
Renässansen förde också med sig återupptäckten av centralperspektivet 
och har kommit att definieras som den tidsperiod då ’Jaget’ trädde in i 
konsten.19  Den tidens tankeströmningar bidrog till bilden av konstnären 
som det kreativa geniet, individualisten.20 En definition och 
karaktärisering av konstnären som har varit omhuldad och långlivad 
genom århundraden. Att vara ett geni har kommit att betyda att vara 
’innehavare av originell skaparkraft och äga närmast profetiska 
färdigheter’. I dag återkommer formuleringen i överförd bemärkelse när 
vi säger nyskapande om konstnärliga uttryck som betecknas vara av ’hög 
kvalité’.21  
 
Under modernismen runt förra sekelskiftet skedde ytterligare en 
förskjutning av intresset från konstverket till konstnären.22  Vid den här 
tiden fick konstnärens namn en ökad betydelse för en konstnärs 
framgång. Namnet/signaturen kom att utgöra ett värdebevis för vad en 
omgivning bestående av medlemmar inom fältet, som kolleger, kritiker, 
gallerister och köpare med flera ansåg om en konstnärs betydelse. En 
kollektiv överenskommelse om hur en konstnären och dennes verk och 
                                                 
18 Ibid. s.366-367. 
19 Den första nedtecknade användningen av begreppet identitet finns enligt 
Benwell&Stokoe först på 1570- talet med innebörden: “The quality or condition 
of being the same in substance, composition, nature, properties, or in particular 
qualities under consideration; absolute ore essential sameness; oneness”. Oxford 
English Dictionary 2002, i Benwell & Stokoe, 2006, sid 18 
20 Geni: utomordentlig o. självständig (originell) andlig begåvning (ofta begrän-
sad till ngt visst område inom den sköna konsten l. inom vetenskapen l. till ngn 
viss praktisk verksamhet), snille; ofta motsatt: talang; särsk. estet. o. filos. om 
den högsta graden av andlig begåvning, i allm. förbunden med skapande l. pro-
duktiv förmåga o. oftast uppfattad ss. av helt annan art än den vanliga begåv-
ningen; skapande snille; äv. i inskränktare anv. (skapande) diktar- l. konstnärs-
begåvning.  
21 http://g3.spraakdata.gu.se/saob  
22 Gunnar Larsson: sid. 15: Nyskapande måleri, en essä om måleriets 
uttrycksmedel Carlssons förlag 



 

 
16

signatur skulle värderas ekonomiskt och socialt, tillskrivas ett symboliskt 
värde.23 
 
Marcel Duchamp är ett tydligt exempel på en konstnär med ett högt 
symboliskt värde. Hans ”ready mades” i början av 1900-talet visade att 
som konstnär behöver man inte framställa t.ex. en urinoar för att ge den 
ett konstnärligt värde. Som att signaturen R. Mutt 1917 gör en urinoar till 
Konst.24  
 
 

.  
M.Duchamb.Fontain 192725 
 
 

Det pågår sedan minst 20-30 år tillbaka en återkommande diskussion 
bland kulturutövare och kulturintresserade om huruvida måleriet är ’dött’ 
eller ej. Detta samtal pågår samtidigt som dagens konst skapas i en tid där 
jag-medvetandet går från ett individuellt fokus mot en medvetenhet kring 
möjligheten om att se sig som ett delat ’Jag’. Vi ser olika konstnärliga 
praktiker, konstformer som performance, idébaserade verk och 
platsspecifika temporära processer blandas med traditionella 
                                                 
23 Pierre Bourdieu, Kultursociologiska texter, Produktionen av tro s.165 (155-
165) 
24 H.W. Jansson (1999) 
25 http://animation.monline.dk/a10/artists_a10/duchamp/img/fountain.jpg 
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konstuttryck. Det är praktiker med en synbart minskande varufiering av 
konsten som försvårar ägandet, det merkantila inslaget. Det kan förstås 
som en motkraft till den ekonomiserade betydelsens ökande inflytande 
och eventuellt upplevda intrång i en sfär som ofta förstås som att den står 
‘utanför’. En syn på kultur och konst som intill helt nyligen var helt 
vedertagen. Enligt 1974-års kulturutredning skulle som exempel  ” de 
kommersiella krafternas negativa inverkan på kulturen motverkas”. 26 En 
formulering som ströks ur den nya kulturutredningen den 12 februari 
2009. 
 
Samhällets revolutionerande utveckling har fört med sig att människans 
utveckling har utvecklats från nomaden till den bofaste och odlande 
samhällsvarelsen, vidare till den urbana och industrialiserade människan 
och vad vi nu kan kalla ‘datamänniskan’. Vi har idag möjlighet att tala om 
artificiell intelligens och många av oss rör oss hemtamt med begrepp som 
VR (virtual reality) och IRL (in real life). VR menas när människan kliver 
utanför tiden, materian och rummet via digital teknik. Ett sätt att tänka om 
oss själva i världen som inte hade varit lika självklar utan den digitala 
revolutionen och före internet blivit allas egendom.27 Mycket kan nu i 
någon mening ske i realtid, vad jag t.ex. bloggar och twittrar läses, ändras 
och kommenteras omedelbart. Idéer delas och faller in i andras tankar och 
genererar nya idéer. Frågan är om det ensamma kreativa geniet har tappat 
attraktionskraft och dött nu när det ofta och i högre grad är fler som är med 
om att skapa ’Det gemensamma verket’? Vad som idag benämns relationell 
konst, är det konstuttryck som per definition innesluter många människors 
delaktighet. En följdriktig och självklar utveckling om man betraktar konst 
utifrån tanken att konst också berättar om oss själva i förhållande till vår 
omvärld.28 
                                                 
26 SOU 2009:16 Betänkande av kulturutredningen 
1974 års kulturpolitik. Mål om kommersialismens negativa verkningar sid. 149 
http://www.sweden.gov.se 
27 Allas betyder som alltid vad gäller information en privilegierad grupp av 
människor. Det finns fortfarande analfabeter på jorden och vem som nås av 
information är en fråga om klass och makt - frånvaro av. Men likväl är den 
digitala revolutionen här. 
28 Sandahl, Johanna (2007). Ur konstens dematerialisering. C-uppsats i 
konstvetenskap: Bourriaud presenterade idén om relationell estetik som en 
konstnärlig form för vår tid, den mänskliga relationen och dess sociala kontext 
som en plats för konst, en kritisk verksamhet som skapar upplevelser och 
begrepp att begrunda. Han menar att estetisk teori består i att bedöma konst 
utifrån de mänskliga relationer de representerar, producerar och framkallar. Man 
betraktar inte längre ett konstobjekt utan är inbegripen i dess 
konstruktionsprocess. 
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 3.3. Vem utbildar, till vad och hur? 
 

Medeltida instruktioner om vad åtminstone en provensalsk 
trubadur måste kunna för att få framföra sina dikter offentligt finns 
bevarad. Han måste inte bara kunna sjunga och dansa utan också 
dessutom gå på lina mellan två torn, balansera käppar med fötterna, 
kasta upp två kulor i luften med två knivar, härma fågelsång, 
uppträda som en djävul och spöke, manövrera marionetter, 
behärska alla de episka stoffen samt spela nio olika 
musikinstrument.29 

 
Den första konstakademien, Accademia di San Luca grundades i Rom 
1577 och sedan dess kan utvecklingen av professionell konst sägas ha 
skett inom befintliga konstakademier och utvecklats skild från det 
skråbundna hantverkets traditioner. Det dröjde sedan nästan in i mitten av 
1600-talet innan Frankrike följde efter och bildade en konstakademi, 
Beaux Arts, i Paris. Sedan tog det ytterligare ca etthundra år innan större 
kulturstäder som London, Dresden, St Petersburg, Köpenhamn och 
Stockholm startade motsvarande utbildningar. 
 
I Stockholm bildades Ritakademien 1735 i samband med att Slottet Tre 
Kronor skulle återuppbyggas efter slottsbranden 1697. Till utbildningen 
knöts dåtidens framstående arkitekter och konstnärer. (Som det mesta 
inom offentligheten var akademien i Stockholm en renodlat manlig 
institution men att kvinnor tilläts inträde from 1864 var ett radikalt grepp 
under en tid när kvinnor ännu inte hade rätt att ta studenten.).30 Från 
Ritakademien start 1735 fram till 1877 utbildades arkitekter och 
konstnärer tillsammans under konstakademiens ledning. Kopplingen till 
beställaren och till marknadens behov var uppenbar.  Från och med 1877 
flyttades utbildningsansvaret för arkitekterna till Kungliga Tekniska 
Högskolan.  
 
Ute i Europa pågick under tiden runt 1880-talet diskussioner och debatter 
inom konstakademierna kring motsatsparet idealism kontra realism och 
om hur den förment rätta konsten såg ut. Vad akademisterna då reagerade 
emot hos de unga konstnärerna var att de i första hand valde vardagliga 
motiv i sitt skapande och därmed tog avstånd från akademiernas 
                                                 
29 Litteraturens världshistoria. Band 2, Medeltiden s. 300/ff. E Tykesson.  
Ett kuriöst exempel på att man i alla tider försökt ringa in vilka kunskaper som är 
de mest kompetenshöjande för ett konstnärskap oavsett disciplin. 
30 Fredric Bedoire och Anne Joki Jakobsson (2010) Konst & institution. Sid 9-
11 Antologi om konsthögskolan. Stockholm: Carlssons bokförlag  
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grundpelare, den klassiska läran att utgå från antik mytologi, kristna 
motiv och ett glorifierande av den nationella historien i undervisningen. 
 I Stockholm ledde motsvarande diskussion bland konstnärerna fram till 
omfattande protester och reaktioner mot akademien.1885 krävde åttiofyra 
konstnärer, de så kallade ’Opponenterna’ att konstutbildningen skulle 
reformeras. När kraven avvisades bildade de följande år 
Konstnärsförbundet och organiserade en alternativ utbildning. Därmed 
var. Konstakademien inte längre Sveriges enda konst-
utbildningsanordnare.  De följande åren pågick stundtals hetsiga 
konstnärliga meningsutbyten mellan företrädare för reaktionära krafter 
som ville hålla kvar det gamla å ena sidan och de som bejakade de 
föränderliga idéer konstnärer som besökt konststäder ute i Europa förde 
med sig tillbaka hem till Sverige på den andra.31  
 
Den radikala, moderna konsten accepterades långsamt av hela fältet.  
Att kung Gustaf VI Adolf invigde Moderna Museet 1958  kan ses som ett 
slutgiltigt bevis för etablissemangets acceptans av den moderna konsten.   
Studentupproret 1968  gjorde tydliga avtryck inom samtliga 
konstutbildningar och de kom att utgöra en bas för ett experimentellt och 
gränsöverskridande förhållningssätt till etablerade konstnärliga ramar. 
Parallellt med konstakademien och Konstnärsförbundets alternativ 
existerade sedan 1844 en söndagsritskola för hantverkare som erbjöd 
hantverksgesäller möjlighet att få kompletterande konstnärlig bildning. 
Den erbjöds på deras lediga dag och vände sig till ett antal olika 
hantverksyrken. (1857 började skolans första kvinnliga elever 
utbildningen). Efter ett antal ombildningar, namnbyten och med olika 
huvudmän blev denna utbildningsinstitution 1945 slutligen till 
Konstfacksskolan. 1978 blev Konstfackskolan en högskola vars 
konstutbildning nu är jämförbar med landets befintliga konsthögskolor i 
fråga om längd, innehåll och söktryck. (Givetvis med lokala avvikelser. 
Min anmärkning.)32 
 
Genom den svenska universitetsreformen 1977 skiljdes Konsthögskolan i 
administrativt avseende från Konstakademien och blev en statlig 
högskola bland de andra konstutbildningarna och kom att lyda direkt 
under utbildningsdepartementet. Några krav på ökad en akademisering av 
undervisningen inom konst ställdes däremot inte, utan undervisningen på 
konsthögskolorna med ett arbetssätt baserat på ett utvecklande av ”ett 
personligt visuellt språk för att förmedla det subjektivt upplevda i en 
                                                 
31  Ibid Konst och institution sid 13-26 
32 http://www.konstfack.se/sv/Om-Konstfack/Detta-ar-Konstfack/Historik/ 
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materialbaserad konsttillverkning där traditioner och kunskap främst 
överförts och utvecklats i samtal mellan lärare och elev”  förändrades 
inte.33 Först mot mitten av 1990-talet aktiverades en akademisering på de 
svenska konsthögskolorna med ett förändrat utbildningsinnehåll mot ett 
mer teoretiskt och verbalspråkligt meningsskapande.  
 
I analogi med den förändringen har de tidigare fackindelningarna på 
konstskolorna alltmer upplösts till förmån för gränsöverskridande och 
bredare konststudier, med uppmuntran till kontakter med olika 
humanistiska och teorietiska studier/discipliner. De förberedande 
konstutbildningarna tillhandahåller fortfarande sina elever ett varierande 
kursinnehåll av praktisk/teknisk art (jfr Foundation Year internationellt) 
och en stor del av de arbetsprover som lämnas in vid 
högskoleansökningarna består fortfarande av artefakter, även om de 
konceptuellt och mer teoretiskt orienterat sökande blir allt fler. 
 
Måleriet dödförklaras med ojämna mellanrum och tendenser tyder på att 
en minskande efterfrågan efter fördjupning i praktisk konsttillverkning i 
högskolornas verkstäder förflyttar resurser till andra områden inom 
institutionerna.34  

 
Att vår tids sätt att se på konst är textmässigt, har filosofen Sven-
Olof Wallenstein bekräftat i radion. Påståendet stämmer såtillvida 
att alla och envar kan se att ett textmässigt, språkligt 
förhållningssätt dominerar inom det som brukar kallas 
samtidskonst. Men vad innebär det egentligen? Är text verkligen 
den givna utgångspunkten för framställningen och upplevelsen av 
konst idag?35 

 

Vilka som skall få möjlighet att ta del av de exklusiva konstnärliga 
utbildningarna bestäms enligt i princip samma urvalssystem som 
                                                 
33 Bondesson Nina 2007 Om tillståndet i konsten, en essäsamling om konsten i 
samtiden och evigheten  
Den illojala konstens oändliga möjligheter Stockholm  
34  Måleriets död och glöd och nöd o.s.v. Konstkritiken är envis. Med jämna 
mellanrum utropar den nämligen (olje)måleriets död. Men måleriet verkar 
återuppstå (ibland t.o.m. med förnyad kraft) snabbare än ljuset. 80-talet var något 
av en glansperiod för måleriet. Uppgången hängde säkert samman med ekonomi: 
När marknaden är köpstark (som på 80-talet), skapas mer konst som är säljbar 
(bl.a. målningar). http://www.trasprak.se/empty_78.html 
Som ett exempel gjordes en lektorstjänst på Konsthögskolans grafikavdelning 
2010 om till en adjunktstjänst med lägre tjänstgörings omfattning än den tidigare 
lektorstjänsten.  
35 Bondeson, Nina & Holmgren, Marie. (2007). sid 33 
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tillämpades när de första konstakademierna grundades under mitten på 
1700-talet; en expertgrupp/jury gör en bedömning av den sökandes talang 
och begåvning genom att studera inlämnade arbetsprover. Idag kallas det 
särskild behörighet i högskoleförordningen. Förfaringssättet benämns: 
”Alternativa urvalsmetoder” eller ”Av högskolan beslutade 
urvalsgrunder”. 
 
På högskoleverkets hemsida läser jag i en sammanställning att 
möjligheten att använda sig av dessa urvalsgrunder utnyttjas relativt 
sparsamt. Det är främst utbildningar med konstnärlig eller 
hantverksmässig inriktning med betydligt fler sökande än studieplatser 
som tillämpar förfaringssättet, utöver i viss mån utbildningar inom vård, 
medicin och odontologi där man också vill bredda rekryteringen och hitta 
personer med särskild kompetens och fallenhet för ämnet. 
 
En rad olika metoder som kan används i urvalet anges i högskoleverkets 
sammanställning, som: collegeutbildning, personligt brev, arbetsprov, 
intervju, annat prov/test, arbetslivs-/yrkeserfarenhet, praktiskt uppspel 
och avklarade akademiska poäng för fristående kurser.36 Intervjuer och 
skrivna motivationer efterfrågas inom konsthögskolor, men 
arbetsproverna har otvivelaktigt den avgjort största betydelsen. 
 
Idag finns det nio konsthögskolor i Sverige:  
 
Kungliga Konsthögskolan (Mejan) i Stockholm.37 
Konstfack i Stockholm. 
Konsthögskolan i Umeå. 
Konsthögskolan Valand i Göteborg. 
Filmhögskolan i Göteborg. 
Högskolan för fotografi, Göteborg. 
HDK, Högskolan för design och konsthantverk, Göteborg. 
Steneby, Institutionen för konsthantverk och design, Dals Långed. 
Konsthögskolan i Malmö/ 
 
 
                                                 
36 Högskoleverket 2010 04 27 . Sammanställning av lärosätenas arbete med ”av 
högskolan beslutade urvalsgrunder” reg. Nr. 83-1518-10    
37 Akademien flyttade till Fredsgatan 12 år 1870. Huset var en gåva från styck-
gjutaren Gerhard Meyer och det är från honom skolans smeknamn Mejan härrör. 
http://www.kkh.se/index.php/sv/om-kkh/historik 
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Utöver det finns idag sexton högskoleförberedande konstutbildningar av 
varierande längd och ämnesinnehåll i Sverige. 
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4. Syfte och frågeställningar 

Syftet med min studie är att undersöka vad antagnings/urvalsprocessen 
till en högre konstutbildning innebär i avseende till reproduktion eller 
utveckling av konstnären och konstnärsrollen.38 En förhoppning är att 
jag därmed kan bidra till att medvetandegöra de strukturer och den 
förförståelse som konstutbildningar är med att överföra, forma och bevara 
i samband med antagningsarbeten.  
 
Min avsikt är att analysera de samtal som äger rum vid en antagnings-
process till en högre konstutbildning där arbetsprover utgör en väsentlig 
del av antagningsvillkoren och undersöka hur konstnärsidentiteter skapas 
och formas i samspel vid en antagningsprocess.39 Min föresats är är att 
tolka antagningen utifrån de samtal och den interaktion som leder fram 
till besluten om vilka som kommer att bli antagna.40 
 
Jag kommer dekonstruera talet och leta efter den specifika innebörd som 
framträder under samtalet och som bara kan förstås i det särskilda 
sammanhanget, kontexten. 
 
                                                 
38 Med reproduktion menar jag hur den utsedda antagnings juryn genom sina 
subjektiva bedömningsgrunder medverkar till att forma vilka som blir framtidens 
konstnärer, det vill säga även vilken konstriktning som får störst möjlighet att 
vidareutvecklas. Det kan ses som en form av reproduktion av Konstnären och 
förstärkning av den konstsyn som finns hos och representeras av den aktuella 
juryn. 
39 I recensioner och bedömningar av konst förekommer ofta begreppen 
nyskapande, gränsöverskridande och banbrytande som positiva beskrivningar. 
Som värdeskalor på konst av mer eller mindre hög kvalité. Hur förhåller vi oss 
till antagning av nya elever till konstutbildningar om konst har ett oskrivet 
uppdrag att vara förnyande, banbrytande och gränsöverskridande 
40 Pernilla Ahlsén DN  2008 05 17 : Mejan kritiseras för ojämlik intagning / 
DN  20080517 (apropå att  det år 2008 antogs 78 % manliga studenter till KKH, 
Kungliga konsthögskolan)  
Juryns ordförande, professor Johan Widén, försvarar antagningen med att det i 
dagsläget går fler kvinnliga studenter på skolan, men säger att resultatet främst 
beror på att de manliga studenternas ansökningsverk faktiskt var bättre. - Vi har 
valt dem som är bäst lämpade, säger han.  
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 De frågeställningar som väglett mig i arbetet är: 
 

 
 Hur skapas konstnärlig kvalité i frågan om antagning? 

 
 Hur går det till när jurydeltagarna förhandlar sig fram från 

enskilda till gemensamma omdömen. 
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5. Teoretiska utgångspunkter  

 
Under arbetet med min studie har jag studerat forskningsmetoder som är 
möjliga att tillämpa på föreliggande material. Ämnets natur och tydligt 
subjektiva och känslomässiga karaktär har fått mig att välja den 
kvalitativa forskningsmetoden kring språk och samtalsanalys vars 
teoretiska bas främst finns att hämta inom sociologisk forskning. 
 
Jag har inspirerats av Anita Nordzell och hennes avhandling kring 
samtalsforskning ’Samtalat skolledarskap, Kategoriserings- och 
identitetsarbete i interaktion’.41  I sin avhandling beskriver Nordzell 
centrala begrepp och metoder inom den kvalitativa samtalsforskningen 
som jag funnit meningsfulla att använda i arbetet med min egen studie. 
Hon refererar till den forskning som sedan 1950-talet utvecklats av flera 
sociologiska forskare som utifrån olika synsätt inte längre betraktar 
språket enbart som ett neutralt medium för överförande och mottagande 
av information, utan är teorier kring hur samtalen konstrueras i 
interaktion. Att det i en dubbel rörelse påverkar både samtalets resultat 
och sig själv. Ett betraktelsesätt som ger språket en självständig mening 
utöver dess betydelsebärande och semantiska egenskaper.42 
 
De begrepp och metoder som intresserat mig i denna studie är EM, dvs. 
etnomentodologi, CA (Conversations Analysis), MCA  (Membership 
categorication analysis) 43  
                                                 
41 Nordzell, Anita (2007) Samtalat skolledarskap. Kategoriserings- och 
identitetsarbete i interaktion. Linköping Studies in Education and Psychology no. 
112. Linköping: Liu-tryck.  
42 För att studera vardagskunskap eller ’förnuftskunskap’ vi kan analysera de 
strukturella egenskaperna,  den gemensamma vardagskunskapen. Vi kan studera 
de metoder deltagarna använder (Sacks 1992 Silverman 1998) I denna typ av 
forskning är det därmed inte kategorier som skapas av forskaren, som är en 
’förklaring’ till det som studeras, utan det är deltagarnas egna kategorier och de 
handlingar och karaktärestik som kopplas till dessa som är fokus för analys  
43 CA (Conversations analysis) Konversationsanalys är en metod som bygger på 
att tal betraktas som handling i den meningen att talet, samtalet skapas samtidigt 
som det försigår när samtalsparterana interagerar och genom hur var och en på 
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De ovan nämnda etnometodologiska begreppen används inte direkt som 
förklaringar till mina studier av det inspelade antagningsmaterialet men är 
viktiga som utgångspunkt för hur samtal kan betraktas. Begreppen har 
varit aktuella under mitt arbete med antagningssamtalen och varit 
styrande i analysarbetet.  Jurymedlemmarnas samtal belyser just de 
metoder som de samtalande använder sig av för att uppnå gemensam 
förståelse för sitt uppdrag,den gällande kontexten. 
 
Etnometodologi EM kan ses som en grund och förutsättning 
samtalsforskningen. Conversations analys, CA är har gett mig verktyg att 
tolka de inspelade och åhörda samtalen. Med teorierna kring Membership 
Categorication Analysis, MCA har jag  kunnat förstå och studera hur 
jurymedlemmarna skapat kategorier under samtalets gång.  
 
Jag har valt att inte beröra utbildningssociologiska frågeställningar utifrån 
kvantitativ synvinkel, kring genus eller klassperspektiv. De följer troligen 
generellt samma mönster som man kan se på antagningar till andra 
yrkesskolor, gymnasier, högskolor/universitet vilka speglar 
socioekonomiska aspekter.44 
  
Jag har även inspirerats av Pierre Bourdieus som i sin kultursociologiska 
forskning har särskilt har studerat företeelser inom den kulturella sektorn. 
Genom sin forskning har han myntat begrepp och förståelser som kan 
vara adekvata att ha i medvetandet under arbetet med det antagnings 
tillfälle jag ska studera. Bourdieus formulerar sina teorier med hjälp av en 
                                                                                                              
sitt sätt förhåller sig till de givna regler som omger det talade. Utgångspunkten i 
en konversationsanalys är att alla detaljer i varje uttalande är vesäntligt för 
tolkningen och inte resultat av tillfälligheter.  
MCA (Membership Categorization Analysis) Kan kortfattat beskrivas utifrån 
termen reflexivitet, som är en central term inom etymologisk samtalsforskning. 
Det innebär ett sätt att iaktta sig själv och sitt agerande i förhållande till 
omvärlden och dess mönster. Ett sätt att objektivisera sig själv och kunna se på, 
reflektera över sig själv som om man vore en annan och se på den identiteten 
utifrån. En Självreflektion är vem man träder in som i det givna sammanhanget. 
Etnometodologi, EM, är ett forskningsområde som växte fram under 50- och 60-
talet hos främst sociologen Harold Garfinkel och hans kollegor. EM är en 
reaktion mot sociologins synsätt där världen är ordnad och organiserad och man 
ser istället världen som en kaotisk föreställning där aktörerna själva organiserar 
och förstår sin sociala verklighet (Poore, 2000) 
44 Broady, Donald, Börjesson Mikael och Waara, Peter. (2008) Det kulturella 
kapitalet. Studier av symboliska tillgångar i det svenska utbildningssystemet 
1988-2008. Uppsala, Acta Universitatis Upsalensis 
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transponering av redan kända begrepp som ger dem överförda betydelser 
i en ny semantik, som tolkningar av mellan mänskliga skeenden. Se 
nedan. 
 
Kapital är ett begrepp som länge haft betydelsen att framför allt 
representera ekonomiska tillgångar. Genom Bourdieus annektering av 
begreppet har till exempel kulturellt kapital givits betydelsen att gälla 
tillgångar som bland annat innefattar ett kultiverat och gärna utvecklat 
språkbruk, en kunskap om vad som anses vara god smak inom fältet (då 
ha möjligheten att på ett raffinerat sätt använda sig av den förment dåliga 
smaken.45) Att vara förtrogen med diverse kollektiva överenskommelser 
om vad och vilka som är värda vilken uppmärksamhet. Som vetskapen 
om bäst ansedda konstutbildning, vilka gallerier/förlag som är högst 
meriterande osv. 46 
 
Det sociala kapitalet avser släktband, vänskapsförbindelser och andra 
inom fältet användbara kontakter. Habitus är ett begrepp som kortfattat 
avser en samlad nedärvd social och kulturell tillhörighet. Kortfattat kan 
man säga att det sociala rummet beskriver hur personer har olika 
inflytelsepositioner och särbehandlas beroende av en kombination av 
kulturellt kapital, habitués och socialt kapital. 
 
                                                 
45 I juni 2010 offentliggjorde LO att komikern Mia Skäringer fick förbundets 
Stora Kulturpris bla För sina insatser som den kedjerökande tatuerarmamman 
Tabita och frisörskan Gulletussan ur programserien Mia och Klara.  Mia 
Skäringer har förmodligen skaffat sig tillräckligt kulturellt kapital för att få den 
rätta uppmärksamhet. Vi skrattar så vi kiknar i Tv-soffan åt den dåliga smaken. 
Vad skrattar vi egentligen åt? 
46 Bourdieu, Pierre. (1994) Kultursociologiska texter/produktionen av tro. 
Stockholm/Stehag: Brutus Österlings Bokförlag Symposium. Sid. 168. 
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Trasch morsan Tabita. 47  

 
 
 
I all tolkning och förståelse är delarna beroende av helheten och omvänt. 
En situation där förståelse förutsätter eller bygger på någon typ av 
förkunskap, det vill säga är beroende av de läsglasögon, den referensram, 
teori eller liknande genom vilken vi betraktar ett fenomen. Där varje 
tolkning föregås av vissa förväntningar eller förutfattade meningar. Det är 
med den föresatsen jag ska studera denna antagningsprocess, väl 
medveten om min egen kulturella tillhörighet, mina ’läsglasögon’. Vad 
säger vi till varandra i samtalen om vilka som är bäst lämpade att ta del 
av en utbildningsväg.48 
 
 
 
 
                                                 
47 http://svt.se/content/1/c8/01/35/39/53/tabita.jpg 
48 Karin Widerberg 2008 Kvalitativ forskning i praktiken. Studentlitteratur. 
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Transkriptioner 

Nedanstående transkriptionssymboler är hämtade via Anita Nordzell ur 
Potter (1996) och Hutchby och Wooffitt (2003) med vår översättning och 
tolkning till svenska.  
 
(1.2)                Paus som anges i sekunder och tiondels sekunder, denna 
paus 1,2 sekunder.  
                   Uppåt eller nedåtgående pil markerar ökande eller fallande 
intonation  
också               Understrykning markerar något lägre ökad intonation i 
talet  
°kan jag få°     Talet mellan dessa tecken är noterbart lägre än 
omkringliggande tal  
[hostar]            Hakparantes visar samtidigt eller överlappande tal  
ju:                    Kolon markerar förlängning av ljudet strax före.  
<långsamt>     Mindre än eller större än markerar tal som är snabbare 
eller  
>snabbt<         Långsammare än omgivande tal.  
arb-                  Bindestreck markerar ett snabbt avslut på talet  
=                      Likhetstecken markerar tal som hänger ihop  
(ord)                Gissning av ord i otydligt material  
( )                    Ohörbart tal eller missljud  
((dörrknackning)) Dubbel parantes markerar transkriberarens noteringar.  
.hhh                 Inandning  
hhh                  Utandning  
*ord*                 Yttras med skratt i rösten, alt. $ord$ 49 
Upprepade symboler, t ex ju::: eller hhhhhh, betyder förlängning; 
utdraget u  
eller längre utandning. 
 
                                                 
49 I nedanstående länk finns även ’skratt i rösten’ med som jag tagit från 
nedanstående länk: 
http://www.ling.gu.se/~mattias/taltranskription/Transkriptionssymboler.pdf 
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6. Empiriskt projekt och datamaterial  

6.1 Urval 

Forskningsmaterialet utgörs av observationer och bandupptagningar från 
ett antagningstillfälle som genomfördes vid en konsthögskola i Sverige. 
Den studerade gruppen utgörs av en antagningsjury bestående av sex 
personer samt 369 sökande till en kandidatutbildning vid en 
konsthögskola. I min flerbottnade roll som både forskare, konstnär och 
rektor ingår också jag bland det faktiskt undersökta. 
 

6.2 Tillvägagångssätt 

Studien genomfördes genom observationer och inspelningar. Praktiskt 
gick det till så att jag under två dagar närvarade vid ett antagningstillfälle 
av nästa års nya kandidater till en konsthögskola. Observationerna skedde 
under ca sex timmar första dagen och under två timmar andra dagen 
innan urvalsomgång del två tog vid och som jag lät spela in. Ur fyra 
timmars inspelat material från andra dagen har jag refererat till en liten 
del, totalt 16 min.  
 
Det är viktigt att poängtera att detta inte kan ge en fullständig bild av 
dessa två dagars antagningsarbete utan att det mer ska ses som ett förslag 
på den diskurs som skapats under den aktuella situationen och ett förslag 
till tolkning jag gjort utifrån det material jag valt att spela in och 
transkribera. 
  
I min undersökning av antagningsprocessen var jag en icke deltagande 
observatör som gjorde en ostrukturerad kvalitativ observation utifrån 
mina definierade frågeställningar. Jag lät även göra en bandupptagning 
när juryn utan min närvaro samtalade om arbetsproverna utifrån resultatet 
från första genomgångens individuella granskning. Under 
bandupptagningen hanterade antagningsgruppens ordförande band-
spelaren. När antagningen var slutförd har jag kritiskt granskat det 
insamlade materialet med hjälp av samtalsanalysmetoder och tolkat de 
transkriberade samtalen.  



 

 
31

6.3 Hinder och motgångar 

Jag upptäckte ganska snart att det inte skulle bli alldeles enkelt att 
beredas tillträde till någon av konsthögskolornas antagningar. En 
högskola jag kontaktade avvisade mig relativt bryskt med kommentaren 
att:  
 

Det tycker inte vi är en särskilt bra idé och jag har faktiskt hört mig 
för bland lärarna och dom tycker inte heller att det är en bra idé. Vi 
pratar ju om så personliga saker och ibland kan vi faktiskt skämta 
och så. Det skulle störa om en utomstående var närvarande.50  

 
Jag sa tyvärr inte att det bland annat var det som var intressant utan 
accepterade omedelbart att min önskan refuserades. Jag förstod att jag 
vänt mig till fel person. Jag skrev senare till institutionens tjänstgörande 
rektor. Ett par veckor senare, i januari 2010 ringde berörd rektor 
angående min e-postade fråga om jag kunde få komma till högskolan och 
närvara vid antagningsarbetet, alternativt låta någon spela in 
antagningssamtalen åt mig.  
Han verkade intresserad av min undersökning men han såg ändå inga 
möjligheter att tillmötesgå min önskan: 
 

[…] just nu, du är välkommen tillbaka om ett par år, nu pågår det 
så stora   förändringar inom utbildningen, till exempel just kring 
antagningsprocesserna. 

 
Det pågick enligt honom ett generationsbyte på högskolan, som inte var 
kopplat till ålder utan till syn på konstutbildning. Rektorn själv 
förespråkade ökad öppenhet och insyn på institutionen i motsats till vad 
han tidigare upplevt som en slags självtillräcklighet med begränsad 
öppenhet och insyn på institutionen. Jag var som sagt välkommen vid ett 
senare tillfälle om det var aktuellt:  

 
Jag menar att det inte skulle spegla skolans arbetssätt med en sådan 
inspelning i år, men kontakta gärna högskola XX. Vad jag tror kan 
de både vara intresserade och ha möjlighet att ta emot dig redan 
detta år. Söktrycket till den utbildningen är också jämförbar i 
storlek med den här. Ring dem. Ja, du får gärna hälsa från mig.   

                                                 
50 Ett telefonsamtal från februari 2010 nedskrivet ur minnet på morgonen dagen 
efter samtalet  
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Han ringde mig två gånger, båda gångerna på väg från sin arbetsplats, 
bland annat en fredag vid 17-tiden. Jag förstod det som att han föredrog 
att föra samtalet utan att ha ’fel åhörare’ i närheten. Dessa åhörare skulle 
kunna vara kolleger som var mindre positiva till den förespeglat ökade 
öppenheten på institutionen. Jag kände mig uppmuntrad och kontaktade 
den föreslagna utbildningen några dagar senare. Där blev jag omedelbart 
bemött med ett stort intresse, prefekten jag tagit kontakt med ville bara 
höra sig för med övriga berörda lärare och professorer om de hade några 
avgörande invändningar. Några dagar senare blev jag uppringd och fick 
besked att samtliga inblandade var positiva och jag var välkommen att 
närvara vid det aktuella årets antagning, som skulle påbörjas redan 
nästföljande dag. 
 
6.4 Min forskarroll  

Min bakgrund som konstnär och som rektor på en konstskola har 
påverkat min roll i studien. Inledningsvis var jag knappast en objektiv 
forskare inför mitt studieämne. Hur är det då lämpligt att förhålla sig som 
forskare till undersökningen när man har en till så närliggande bakgrund 
och den förförståelse det innebär? Det är det viktigt att reflektera över.  
 
Anna Forsell skriver i sin magisteruppsats om liknande förhållanden och 
hänvisar bl.a. till Holme & Solvang som förkastar ett positivistiskt 
objektivitetsideal men menar att det som däremot talar för objektivitet är 
kraven på forskarens arbetssätt, beskrivningar och resultat.51 I många 
sammanhang är det bra, menar Holme & Solvang, att man är bekant med 
de faktorer man ska undersöka redan innan man påbörjar sin forskning. 
Men samtidigt säger de att man bör vara klar över att förhandskunskaper 
av sådant slag gör att man tolkar det man möter utifrån bestämda 
referensramar: förförståelse grundat på de erfarenheter och den utbildning 
forskaren har till skillnad från begreppet fördomar som härrör ur sociala 
föreställningar och värderingar. 
 
                                                 
51 Forssell, Anna. (2003) Härtill är jag nödd och tvungen. om skolledare och 
ITs: en studie om IT, skolutveckling och pedagogiskt ledarskap. Stockholm. 
Lärarhögskolan. Med ett positivistiskt objektivitetsideal menas det 
förhållningssätt som historiskt främst utvecklades med 1800-tals sociologen 
Auguste Comte och det begrepp som kom att betyda att (särskilt) vetenskaplig 
forskning per definition ska vara objektiv, mätbar ouch gagna 
samhälletsutveckling (positivt). 



 

 
33

Som konstnärlig ledare på Grafikskolan och som styrelsemedlem i Fria 
konstnärliga och hantverksinriktade utbildningar, (FRIKS, en förening 
som bland annat arbetar för ökad kommunikation mellan de förberedande 
konstutbildningarna och konsthögskolorna.), gick jag in i arbetet med min 
magisteruppsats. Även om intresset för ämnet var personligt så går dessa 
yrkesrelaterade faktorer inte att bortse ifrån min forskarroll. Inte heller att 
jag själv har genomgått konsthögskoleutbildning. Det kan tänkas ha gett 
mig önskad legitimitet och kan ha inneburit fördelar såväl som nackdelar. 
Jag har själv hela tiden varit medveten om situationen och hoppas att jag 
funnit ett sätt att förhålla mig distanserad i arbetet med min studie. 
  
Möjligtvis har juryn ändå, trots min vilja att inte störa, påverkats av min 
närvaro i sitt förhållningssätt vid granskningen av arbetsproverna. 
Att det inte gick att undvika kan illustreras genom att jag vid första 
dagens slut gjorde en manlig jurymedlem uppmärksam på att han var den 
enda som gett en sökande höga poäng samtidigt som de övriga hade 
utdelat låga eller inte någon poäng alls. I slutomgången hörde jag honom 
i bakgrunden göra de övriga uppmärksamma på att en sådan 
poängsättning existerade. Juryn bad mig vid det tillfället att ta fram 
uppgifter om den aktuella sökande ur mina anteckningar. Jag kunde då 
bistå med information om vilka arbeten det handlade om.  
Juryn valde att diskutera aktuell ansökan igen och den utpekade 
jurymedlemmen argumenterade för målningarna och förklarade sin höga 
poängsättning. De övriga övertygades och den sökande kom att bli kallad 
till intervju. 
 
Ytterligare ett exempel på detta är att vid andra dagens lunch hade en ur 
juryn berättat för gruppens ordförande att flera av dem kände sig störda 
av min närvaro i rummet. Jag upplevde också mig själv en smula 
besvärande eftersom det hände att jag obetänksamt kunde ställa mig för 
nära någon i juryn för att jag själv ville se bättre på ett verk som väckte 
mitt intresse. Jurymedlemmen signalerade  tydligt ett par  gånger 
att hon blev störd. Vid slutgenomgången var min avsikt att låta en 
bandspelare följa med gruppen runt, så det störningsmomentet 
undanröjdes enkelt när ordföranden tog på sig att ansvara för att 
bandspelaren bars med runt vid diskussionerna. 
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6.5 Etiska överväganden 

Alla som deltog i antagningsarbetet hade informerats om syftet med 
undersökningen och godkände att jag både gjorde en observation och att 
det skedde en ljudinspelning. Det empiriska materialet har jag behandlat 
så att det skall försvåra möjligheterna att identifiera högskolan, 
jurymedlemmar eller någon sökande och  ingen förekommer med sitt 
riktiga namn. Det inspelade materialet förvarar jag i min privata dator i 
hemmet. Jag är inte personlig vän med någon i juryn. Däremot är jag 
bekant med prefekten genom hans konstnärskap och hans roll som 
pedagog. 
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7. Antagningen  

Beskedet att jag var välkommen att närvara under arbetet kom så sent 
som dagen innan antagningen skulle börja, vilket gjorde att mina 
möjligheter att förbereda materialinsamlandet på det sätt jag önskat 
uteblev, istället fick jag skapa metoden och uppfinna systematiken under 
arbetets gång.  
 
7.1 Inledning 

Först blev jag presenterad för jurygruppen av skolans prefekt som 
samtidigt förklarade att:  
 

Enligt bestämmelser får ingen obehörig närvara eller ens se 
inlämnade arbetsprover men eftersom skolan beslutat att Mariana 
genom sitt uppdrag är behörig så föreligger inga formella hinder. 

 
(Han nämnde också för övriga i juryn hur han och jag var bekanta sedan 
tidigare.) 
 
Prefekten gav jurymedlemmarna och elevassistenterna instruktioner kring 
det förestående antagningsarbetet samt uppmanade juryn ta arbetet på 
största allvar och delgav det förhållningssätt han rekommenderade juryn 
att arbeta utifrån:  
 
 
 Juryn skulle vara medveten om att de sökande lagt ner mycket 

förhoppningar och arbete i sina ansökningar och att alla var värda 
största möjliga respekt. 

  
 Varken nedsättande eller skämtsamma kommentarer var önskvärda. 
 
 Angående utomeuropeiska sökande uppmanade prefekten till särskild 

uppmärksamhet på den egna eventuella förförståelsen. 
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 Juryn skulle utgå ifrån att kandidatutbildningen var svenskspråkig 
och att i förekommande fall kunde språkförståelsetest el. kurs 
föreslås. 

 
 
När prefekten hade lämnat lokalen bestämdes att alla skulle presentera sig 
kort för varandra för att främst Karin som kom utifrån skulle få en inblick 
i vilka de andra i antagningsjuryn var. 
 
7.2  Regler 

Det finns inget fastställt regelverk som definierar vilka som är behöriga 
att söka eller att antas till konsthögskolor utöver sedvanlig 
högskolekompetens. Det är ’av högskolan beslutade grunder’ som gäller. 
52  En professor, Magnus Bärtås från Konstfack i Stockholm har däremot 
i samarbete med konsfacks ledning och kollegium under 2010 formulerat 
ett förslag på vad ’Konstnärlig kvalité’ på en institution  som tex 
Konstfack kan betyda. Konstfack är noga med att framhålla att det är ett 
’levande dokument’, ett förslag. (Om ytterligare andra konsthögskolor 
har försökt formulera kriterier för vad konstnärlig kvalité kan betyda vet 
jag inte.) 
 
Tecken på konstnärlig kvalité kan enligt M. Bärtås innebära att den 
sökande har: 
 
 

1. Förmågan att förhålla sig till sitt mediums historik och därmed 
möjligheten att förhålla sig till (och även överskrida) mediets 
traditionella ramar. 
 

2. Förmågan att behärska temporära och spatiala element och 
faktorer som kan relateras till rumslighet. 
 

                                                 
52  ’Av högskolan beslutade grunder’ innebär som texten förstås att varje 
högskola kan formulera sina egna urvalsgrunder. Pernilla Ahlsén DN  2008 05 
17 : Mejan kritiseras för ojämlik intagning / DN  20080517 (apropå att det år 
2008 antogs 78 % manliga studenter till KKH, Kungliga konsthögskolan)  
Juryns ordförande, professor Widén, försvarar antagningen med att det i dagslä-
get går fler kvinnliga studenter på skolan, men säger att resultatet främst beror på 
att de manliga studenternas ansökningsarbeten faktiskt var bättre. - Vi har valt 
dem som är bäst lämpade, säger han. 
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3. Förmågan att förstå och behärska nyanser i användningen och 
utformningen av visuella uttryck och olika bildkulturer, inte 
minst olika bildkulturers koder och uttryck; historiskt, 
semiotiskt, sociologiskt, teknologiskt. 
 

4. Förmågan att förstå och behärska korrespondenser och 
förbindelser mellan text, bild, rörlig bild, objekt och ljud. 
 

5. Förmågan att inom ett verk upprätta en viss grad av 
tolkningsbarhet. 
 

6. Förmågan skapa en konstnärlig utsaga med en viss avgränsning 
och tydlighet samtidigt som utsagan har nyanser och öppnar sig 
mot det komplexa och konfliktuella.  
 

 
Konst och kultur är omgivet av en vokabulär där nyskapande, 
gränsöverskridande och banbrytande ingår som positiva epitet i både 
recensioner och anvisningar kring vad som förslagsvis premieras till 
exempel vid bidragsansökningar. I undersökningsunderlaget inför hur den 
nya stödformen för konst och kultur, Kulturbryggan, bör utformas ägnas 
merparten av utrymmet åt att definiera ordet ’nyskapande’ i 
sammanhanget och slutligen slå fast att Kulturbryggans huvudinriktning 
skall vara nyskapande. Här uppstår en undran om hur vi förhåller oss till 
det nyskapande i arbetsproverna av de sökande till våra skolor? I 
ovanstående förslag kring konstnärlig kvalité kan det t.ex. läsas i 
formuleringen: ”(…) förhålla sig till (och även överskrida) mediets 
traditionella ramar”.53 Det är inte regler men underförstådda 
förutsättningar att arbeta efter. 
 
  
                                                 
53 http://www.sou.gov.se/kulturbryggan/ 
Den bärande idén med Kulturbryggan är att stimulera tillkomsten av nyskapande 
kultur. Denna inriktning kan tolkas så att regeringen menar att nyskapande kultur 
har ett värde och att nyskapande kultur riskerar att bli lidande när Framtidens 
Kultur upphör med sin verksamhet. Man kan säga att regeringen markerat 
behovet av nyskapande kultur och att den har uppfattningen att det ingår i 
kulturpolitiken att staten ekonomiskt och på andra sätt bidrar särskilt till vad som 
benämns nyskapandekultur.  
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7.3 Antagningsgruppen: 

Antagningsgruppen bestod av: (a) Nils, ordförande, högskolelektor, 
konstskribent; (b) Per, konstprofessor, konstnär, konstskribent (han avvek 
under ett par timmar den första arbetsdagen); (c) Karin, extern bedömare, 
konstnär; (d) Maria, konstprofessor, konstnär; (e)  Ludde, 
elevrepresentant ; (f) Lisa, elevrepresentant. 
 
Utöver juryn arbetade tre frivilliga elevrepresentanter som assistenter 
under båda dagarna.. De packade upp nya arbetsprover, skötte film och 
ljuduppspelning, tillhandahöll anteckningslappar och kuvert, samt 
noterade poängresultat och sorterade efter erhållna poäng tillbaka 
arbetsproverna in i lagerhyllor. 
 

Figur 1.                              



 

 
39

 

Det hade angivits mått för arbetsproverna/portfolierna i handledningarna 
för ansökan till utbildningen så i stort sätt alla ansökningsprover var av 
samma format och därför gick arbetet för elevassistenterna att ställa fram 
och flytta runt proverna allteftersom arbetet fortskred relativt smidigt. 
Under arbetet med den första sållningen gick jurymedlemmarna runt 
individuellt för granskning och poängsättning av femton sökande åt 
gången. Granskningen fick ta max tio minuter per grupp om femton 
sökande. Poängen skrevs på Post-it lappar som lades i kuvert som 
markerats med jurymedlemmens initialer. Elevassistenterna öppnade 
kuverten och noterade poängtalet anonymt på ett särskilt dokument. Jag 
hade också möjlighet att gå runt och titta på de inlämnade alstren.  
 
I den här fasen förekom endast fåordiga kommentarer mellan 
jurymedlemmarna. Om arbetsproverna däremot innehöll film eller 
ljudverk samlades gruppen i ett angränsande rum där en ganska medioker 
uppspelningsteknik fanns installerad. Då tittade/lyssnade man gemensamt 
på video och ljud verk i omgångar med ca fem till åtta sökande per gång, 
så att tidsförlusten på grund av det nödvändiga rumsbytet skulle 
minimeras. Kring dessa ansökningar skedde diskussioner under det 
gemensamma granskandet tills juryn, fortfarande dolt för varandra skrev 
ner sina poäng. Under dessa samtal gjorde jag korta minnesanteckningar.  
När alla var klara med sina poängsättningar sattes det upp 15 nya sökande 
för genomgång. Det betydde att varje sökande högst hade en dryg halv 
minut på sig per jurymedlem att visa om den tillhörde de mest lämpade 
eller ej. 
 
Tidstillgången för granskningen av film och ljudverk var annorlunda. 
Dessa sökande fick en annan uppmärksamhet eftersom det talades och 
tittades samtidigt i hela jurygruppen i motsats till det individuella 
poängsättande av det tvådimensionella bildmaterialet hos de andra 
sökande. 
 
Efter lunch andra arbetsdagen startade slutomgången då tjugoåtta elever 
skulle plockas ut till intervju. Utifrån det urvalet skulle senare de fjorton 
som skulle erbjudas utbildningsplats eller reservplats väljas ut. 
Intervjuerna skulle genomföras vid ett senare tillfälle av hela juryn plus 
ytterligare två konstnärer.54 ((Varav en utomeuropé. Min anmärkning.)) 
                                                 
54 De bägge skulle ha varit med under hela antagningen men inte medverkat 
p.g.a. sjukdom. 
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8. Observationer 

 
8.1 Observationer under första granskningen. 

Eftersom en av jurymedlemmarna hade ett annat modersmål och främst 
var engelsktalande lyftes frågan innan första genomgången startade om 
samtalen kunde föras på engelska. Det godtogs och diskussionerna fördes 
företrädesvis på engelska. Det kan ha givit ett formuleringsövertag för 
den aktuella jurymedlemmen Under det ostrukturerade och tillfälliga 
småpratet bland jurymedlemmarna under den första gallringen, när var 
och en gick runt och tittade igenom arbetsproverna separat, lade jag 
märke till en stor vilja hos juryn att söka konsensus.  
 
Jag tyckte mig märka en osäkerhet inför den nya situationen från 
studenternas sida som tog sig olika uttryck. Ludde granskade till exempel 
gärna samma arbeten som Per och jag hörde att han gärna höll med Per i 
resonemangen. Flera sökande som gått en förberedande konstutbildning 
på Öland väckte juryns uppskattning och fick höga poäng. Per 
konstaterade att de (Ölands konstskola) var ’på gång’, att de redan 
föregående år hade levererat kvalificerade studenter. 
  
Vid ett annat tillfälle sa Per  ”I hate wings” efter att ha sett ett arbetsprov 
med ett änglaliknande motiv. Maria replikerade en bit ifrån med skratt i 
rösten ”and I can´t stand sculls!” utan att ha sett det verk som Per reagerat 
på. Vid det tillfället tittade Ludde efter i ansökningshandlingarna och 
kunde se att det arbetsprovet var gjord av en sökande som gått på en 
förberedande konstutbildning i Järna. En utbildning som inspireras av 
antroposofisk pedagogik och tankegods.55 Ludde försökte utan framgång 
göra Per uppmärksam på det.  
                                                 
55 http://vardinge.fhsk.se/laenkar/index.html 
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Att de förberedande konstutbildningar tillmäts olika status är ett vetskap 
som alla inom fältet är medvetna om.56 Det bekräftades under samtalet 
om Ölands konstskola som en ’nykomling’ man (Nils eller Per ?)  sa sig 
vilja hålla ögonen på. Skolan i Järna kan tänkas ge en annan förförståelse 
än Öland konstskola. 

 
 
 
 
  

 
En skillnad i förhållande till den övriga juryn var att studenterna mer 
generösa med att sätta poäng under den inledande poängfördelningen. (Se 
graf.)  

 
En sökande utmärkte sig för en välformulerad och genomarbetad 
motivering och fick positiva kommentarer från flera i juryn. De övriga 
instämde hummande. I två fall hörde jag positiva kommentarer om den 
praktiska skickligheten rörande en sökande som hade lämnat in tekniskt 
skickligt genomförda verk. 
.  
 
                                                 
56 Praktiske Grunde, nr 1 2008, Tema: Kunsten at blive kunstner, "Utdannelses- 
og kultursociologiske studier av kunstnere og kunstutdannelser i Sverige 1945-
2007". Fem artiklar av work-in-progress-karaktär från projektet.  
Ibid Pierre Bourdieus Bourdieu, Pierre. (1994) Kultursociologiska 
texter/produktionen av tro  
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Gruppen reagerade som helhet undrande över att flera av de insända 
animationerna var så dåligt utförda, hantverkligt/tekniskt: ”När det idag är 
så lätt att skapa tekniskt väl genomförda animationer”. Utpräglat 
konceptuella arbeten utsattes generellt för djupare kritisk granskning. 
Juryn, inklusive elevrepresentanterna tyckte sig kunna se lättvindiga 
’konceptimitationer’. 
 
Kl 16:30 dag två var arbetet slutfört och prefekten, som då anslutit sig, 
kunde konstatera att arbetet gått ovanligt fort.  Gruppen trodde att det nog 
var för att första genomgången varit så grundlig bidragit lika mycket som 
elevassistenternas föredömligt systematiska arbete. 
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9. Urvalsprocessen. Resultatredovisning 

 
I det här avsnittet redovisar och tolkar jag ett antal samtalsutdrag ur det 
inspelade materialet från juryns arbete att välja ut de sökande som skulle 
gå vidare och kallas till en avslutande utslagsintervju. Under inspelningen 
var jag inte närvarande. De samtalspartier jag valt att transkribera är delar 
ur det inspelade materialet jag funnit relevanta i förhållande till mina 
frågeställningar. Jag har försökt att skriva ner precis vad det jag hört av 
inspelningarna. De grammatiska felen och de felaktiga ordföljderna har 
förmodligen att göra med att det var svenskspråkiga som skulle tala 
engelska.  
 
Jag kunde ha valt andra partier ur samtalen men föreliggande utdrag 
upplevde jag som bra exempel för att få mitt uppsatsämne belyst.  
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Samtalsutdrag  

Samtalsutdrag 1  

Nedanstående samtalsutdrag utgörs av granskningen av den första 
sökande som gått vidare till andra genomgången. Under granskningen 
samtalar juryn dels fram hur antagningen ska gå till, hur de skall markera 
poängen och hur utfallet skall hanteras av assistenterna.  
 
Med formuleringen ’det brukar’ berättar Per att han gjort detta förut, vet 
hur det går till, Nils ansluter sig till de erfarna i sammanhanget ’ibland 
gör det det, inte alltid’ som varit med förr och får med en liten korrigering 
av Per.Ludde trummar sjungande otåligt på bordet i ett tydligt ointresse 
av de andras eventuella erfarenheter, vill sätta igång här och nu och inte 
påminnas om sin särställning som oerfaren studentrepresentant.  
 

 
3. Per: men det brukar ligga med en motivering 
4. Nils: ibland gör det det, inte alltid 
5. Per: ja just det 
6. Karin: I-ss här  (4,0) 
7. Per: ni känner igen det här va 
8. Alla:Ja um m(9,2) 
9. Ludde: lala la, trummar på bordet 

 
 
Den överenskommelsen kommer jurymedlemmarna fram till samtidigt 
som de granskar de första arbetsproverna.(Replikerna 60-80). Redan i 
inledningen formulerar Per en negativ kategori, ’konstskolemässig’ 
 

12.Per: det är liksom vissa av dom här sakerna som 
tillhör lite harkling såär grundläggande (5,0) 
asså eh det här kanske e en form av installation 
men det känns väldigt .. konstskolemässigt. 

 
Uttalandet blir styrande för det fortsatta samtalet och arbetsprovet bli 
granskat utifrån det synsättet. När Per slår fast att den sökande ’kan vänta  
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ett år eller två’ så använder han sig av kategorin konstskolemässig han 
konstruerade tidigare. Han bekräftas av övriga jurymedlemmar.. 
 

66. Per: for me it feels that this person can wait a year  
67. or two. Feels that () not really  
68. Maria:              ready. 

 
Per säger inte att arbetsproverna är konstnärligt undermåliga utan att 
personen inte är ’färdig’, ett uttalande som ytterligare förstärker kategorin 
som betraktar sökanden i relation till en utvecklings och utbildnings 
kedja.57 När Per hittar en likhet i en etablerad konstnär; 
 

35. Per: lite så Charles Ray 
36. Nils: meen- det kan det ju få va 

 
Med Nils efterföljande replik så skapas ytterligare en bedömningsgrund 
’Vi ska inte vara så krävande, de sökande är ju i början av sin 
konstnärsbana och får likna och härma, till exempel en Charles Ray...’. 
Han känner av vad Per menar, men Per varken bekräftar eller protesterar. 
I nästa replik återtar Per sitt formuleringsinitiativ och för betraktandet in i 
att det  blir mer konstskolemässigt – när det inte längre liknar Charles 
Ray? 
 

37. Per: sen tycker jag att det tappar – när man går 
vidare 

 
I och med Luddes fråga i slutet av första antagningssamtalet, får vi veta 
att Per räknar med att han kommer tycka annorlunda än sina kolleger och 
signalerar att det finns olika åsikter om vad som är ett gott kostnärsskap 
på skolan. (ett uttalande som förövrigt ligger i linje med idén om 
konstnären som geni; här ’hålls inte med’) 
 

98. Ludde:What happens if we don´t agree? 
99. Per: you won´t agree anyone 

 
Resterande utdrag kommer någorlunda i tidsföljd men där har jag främst 
försökt hitta samtalsavsnitt där jurymedlemmarnas meningar gick isär. 
 
 (Det här samtalet fördes till en början på svenska) 
 
                                                 
57 Det är inte ett formellt krav att ha gått en högskoleförberedande 
konstutbildning för att antas till en konsthögskola men det är fortfarande ytterst 
ovanligt att man kommer in utan den bakgrunden. 
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       Samtalsutdrag 1 
 

1. Per: Det här får man vääl  också läsa då lite 
om 

2. kanske  - vi måste ha lääs 
3. Nils: det finns inte här det finns i en annan p- 
4. Per: men det brukar ligga med en motivering 
5. Karin:            men det dära 
6. Nils: ibland gör det det inte alltid 
7. Per: ja just det 
8. Karin: I-ss här  (4,0) 
9. Per: ni känner igen det här va 
10. Alla:Ja um m (9,2) 
11.  Ludde: lala la, trummar på bordet 
12.  Per: det är liksom vissa av dom här sakerna  

som  
13.  tillhör lite harkling såär grundläggande 

(5,0) asså 
14.  eh det här kanske e en form av installation 

men det 
15.  känns väldigt .. konstskolemässigt 
16. Ludde: jag fick känslan av att det va(1,2) 
17. uppgifter 
18. Nils: ja, precis 
19. Per: Eller va det sättet hon presenterade det 

på 
20. Nils: jag tyckte trodde det också faktiskt sen 

kände 
21. jag precis också att det inte va det utan att 

hon  
22. skrev - som arbetsprov 
23. Ludde: maa (4,0) jag tyckte om den här första 

grejen  
24. mä-mä teckningen liksom när hon leker med 

rummet och  
25. teckningar-  
26. Nils,Karin och Lisa hummar instämmande 
27. (3.0) 
28. Per: ja precis 
29. Ludde: det var det som fick poäng av mig 
30. Per: Jaa 
31. Nils: ja precis och den här tyckte jag ocks- 
32. Ludde: å stolen 
33. Nils och Per:  jaaa 
34. Ludde: javisst ja, dom där ja   
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35. Per: lite så Charles Ray 
36. Nils: meen- det kan det ju få va 
37. Per: sen tycker jag att det tappar – när man 

går 
38. vidare 
39. Nils: det här fattar jag faktiskt inte 
40. Maria: Can you switch ex-()? 
41. Per: yeah, yeah, sure, sure, sure 
42. Maria: yeah  
43. Per: Ludde and I was saying that when we look 

through 
44. it we kind of   lik- like  
45. Ludde: like the first - 
46. Per: like this part 
47. Ludde: the drawings   
48. Nils: the drawings and also this when perhaps 

it’s 
49. actually drawings on () the table: 
50. Maria: So how many point –s() this go? 
51. Per: I don´t know  
52. Maria: all together 
53. Per: We said- we don’t have it in front of us 

so we- 
54. Maria: okay, key 
55. Per: we nee() consult I the envelope 
56. But otherwise we just have to see it  
57. Ludde: jag tro- I think it was this one that 

made me 
58. think it was a (siemens) 
59. Nils: yea cause () so different 
60. Per: um 
61. Ludde: I had’ a place ()em given to me  
62. Nils: yea yea  
63. Per: to add something too  
64. Instämmande mummel 
65. (4,0) 
66. Per: for me it feels that this person can wait 

a year  
67. or two. Feels that () not really  
68. Maria: ready 
69. Per:     there 
70. Nils: No 
71. Maria: Okay- 
72. Per: -key 
73. Nils: I think-e 
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74. Ludde: Shall we say in or out or ()  
75. Nils: out 
76. Per: I would say out  
77. Nils: me to 
78. (3,0) 
79. Per: yea 
80. Nils: okay 
81. Maria, mmm 
82. (2,2) 
83. Ludde:  So what do we do now? Is it a () 
84. Per: Out. We - yeah how should we mark them - 

out  
85. Maria: You ask them to put them away you know 
86. Per: You can just put a poster on it 
87. Kan vi sätta lapp bara - kör in och out bara 
88. ((Samtal i mun på varandra med assistenterna 

om hur  
89. märkningen ska gå till)) 
90. Nils: så kan dom sortera sen för sen så vet vi 

ju  
91. inte.  Vi kanske måste gå tillbaka igen  å 
92. Ludde: vi delar upp i In or Out 
93. Assisten: så om det är en en out så e de en 

nolla på 
94. Per: ja 
95. Nils: å in så är det ett I 
96. Ludde: or a letter: O 
97. Nils: yea, okay .hhhh   okay out 
98. Ludde: What happens if we don’t agree? 
99. Per: You won’t agree anyone 
100. Karin: yea, I will say out plus on them I mean 

an  
101. like it’s cause some of them are really- 
102. Nils: but I think that if we go through them 

once and 
103. if if we stucked with thirty In, then we don’t 

need  
104. to consider that again, but if we have twenty 

then 
105. we need to revise then you could sit- like. 
106. Karin: okay yea, yea, yea -key, -key but oth-

erwise we  
107. need go through them all again 
108. Nils: yea I guess so 
109. Karin: okay 
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Samtalsutdrag 2  

 
Samtalsutdrag två rör granskningen av en film. I jämförelse med andra 
sökande får den här lång tids uppmärksamhet. Ur samtalet framgår att det 
gäller omfattande verk som även innehåller bifogade texter. Samtalet 
berör både det idémässiga innehållet och gestaltningen.  
 
I sammanhanget är fem sekunderna när alla tyst tittar på filmen en lång 
tid och när Per inleder samtalet med att deklarera att han som ville se det 
här igen (gett höga poäng dagen innan)  har flera genast mycket att säga. 
Det uppstår ett litet gnabb mellan konstnär och student,en snabb  
positionering.  

 
12. Lisa: det va var (---)läger 
13. Karin : Ja det va , det står ju det 
14. Lisa: jag säger det! 
15. Karin : ja, um ja just det 

 
’Oj, tycker du inte att jag lyssnar på dig. Ursäkta iså fall’. Det blev snart 
utrett och Lisa som student säkrade sin rätt att uttala sig. 
 
På det sätt Nils nu börjar skämta och skratta visar han snart att han inte 
tycker att arbetsprovet/filmen är bra. Då uppstår en viss osäkerhet för de 
andra kring vad de ser och de uttrycker sig nu med viss försiktighet.  
 

29. Karin: frågan e varför-   
30. Nils: Ja det är mycket som () är frågan om () 
31. Ludde: synd att det är så dåligt ljud, man hör inte 

vad dom 
32.  säger  

 
I betraktandet av det här arbetsprovet är det Nils som driver fram samtalet 
med sin skepsis och det andra försöker i varierande grad nyansera och ge 
förslag till andra betraktelse sätt.  Ludde  ger sig själv mer betänketid 
innan han kan uttala sig genom att hänvisa till det dåliga ljudet. Per 
utmanar Nils negativa hållning med inlägget att verket är ’processat’ 
(underförstått en positiv egenskap). Han är annars påfallande tystlåten 
kring det här arbetsprovet fast han inledningsvis påtalade att det var han 
som ville se det igen. Att verket engagerar märks och även Nils som är 
uppenbart skeptisk till filmen till svarar ’ja snälla’ på Karins fråga om 
hon skall läsa en förklarande text.  
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Vi förstår nu att Nils inte tycker något förhastat. (Ja, snälla kan också 
förstås som en förtäckt rekommendation till Karin som de andra verkar 
uppleva som lite väl snabb i sina omdömen.) 
 
Nästa film börjar med en röstinspelning, en förklaring vad filmen rör sig 
om. Ludde deklarerar att han anser att det är ”ordbajs”. När Per inte håller 
med sker det tydliga när Ludde både försöker förvara och komma bort 
från sin krassa kommentar ’ordbajs.’ Han vänder sig direkt till Per och 
ber om hjälp att inte ’tappa ansiktet’. Efter Pers korta summering kan han 
utan att verka osjälvständig säga att det är ett ’intressant sätt att berätta’. 
Nils däremot vidhåller sin tydliga skepsis och avbryter Per när han vill 
göra ytterligare ett inlägg. Per återtar inte ordet men Karin och Ludde 
försöker resultatlöst att ge andra ingångar. Nils blir otålig och utbrister att 
det är som dålig SF, Ludde låtsas missförstå och de skrattar ihop. Det är 
tydligt att Nils inte uppskattar detta arbetsprov men att Per gör det. Per 
argumenterar dock inte för det utan försöker rätt bara lågmält sticka in 
kommentarer för att öppna för ett annat synsätt än Nils men det tas inte 
upp av de andra jurymedlemmarna. 
 
Ludde sa tidigare i replik 49 om filmen, att det var ett intressant sätt att 
berätta, det motsäger han delvis senare i replik  81: det skulle kunna vara 
bra om det va en bra historia... Uppenbart har Nils´negativa hållning 
påverkat de andras åsikter och även Karin blir mer negativt 
ifrågasättande. Nils bekräftar deras tvekan. Pers sista försök att prata om 
ett positivt processande avbryts av Nils som inte vill ge den sökande mer 
tid. Per säger att han släpper.  Vad släpper han?  
 

164. Nils Ja Vi kan inte ge det här mer tid nu 
känner  

165. Ja 
166. Per: nä jag känn- jag släpper det. 

 
Per hade uppenbart en annan ståndpunkt som han inte valde att 
kommunicera. Att dessa arbetsprover fick så stort utrymme kan bero på 
att både texterna och att filmen i sig innehöll en semantik som 
underlättade för juryn att uttrycka sin  mening  språkligt. Den sökande 
kom inte vidare till intervju. Av oklar anledning fördes även detta samtal 
på svenska. 

 
   Samtalsutdrag 2 
 

1. Lisa: ()har en video till () 



 

 
51

2. (2,0) 
3. Per: Det va jaa som ville se de-, det va ja som 

ville 
4. Se, som ja 
5. Karin: ahm okey rå 
6. Videon sätts på, de tittar tysta på filmen i 5 

sek 
7. En manlig inspelad röst hörs  i bakgrunden och 

en hög 
8. ton  
9. (6,0)  
10. Per: ( ) kan va en .. 
11. Nils: mm 
12. Lisa: det va var (---)läger 
13. Karin : Ja det va , det står ju det 
14. Lisa: jag säger det 
15. Karin : ja um ja just det 
16. Nils: det var  (---)läger (stege) he he he  
17. (1,0) 
18. Per: jag har aldrig hört talas om 
19. (---)läger 
20. ((Inspelade rösten hörs igen och den höga 

tonen.))  
21. (2,0) 
22. Ludde: eller möjligen en assistent säger:Och 

det här 
23.  är då 
24. förmodligen liksom som projektioner på två 

olika 
25.  väggar 
26. (4,0) 
27. Karin: Ja så här är (utför) e det 
28. Per: Aa 
29. Karin: frågan e varför-   
30. Nils: Ja det är mycket som () är frågan om ( ) 
31. Ludde: synd att det är så dåligt ljud, man hör 

inte  
32.  vad  
33. dom säger 
34. Instämmande mummel 
35. Assistent: vill ni se den andra? Det finns en 

annzan. 
36. Per: ja det kan vi göra(8,0) det är ändå på nå 

sätt-  
37. processat så dä med tanke på  iscensättningen  

åå 
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38.  text  
39. (3,0) 
40. Nils: men det är skickligt gjort meen, .hhh, 

jah-  
41.  okey – 
42. let´s go 
43. Lisa: e det här nummer ett  
44. Karin: den är 35 minuter lång 
45. Alla hummar 
46. Karin: vill ni att jag ska läsa om den eller 
47. Nils: Ja gör det, snälla. 
48. Röst ur filmen: 
49. Det är ett experiment där jag låter 

projicera filmer (---)på min egen(---) Syftet är 
att undersöka hur rörliga bilder formas på en 
rörlig gestalt. Jag ville fånga hur mina egna (-
--), och se hur min (---)reagerade i motljuset 
som jag visste (---) släckt,men som jag inte 
kunde se. 

50. Nils:  eftertänksamt: Mm 
51. (1,3) 
52. Ludde: Ordbajs  he he 
53. Per: Det är mer på en slags, mystisk nivå 

nästan. 
54. Nils : Mm 
55. 4,0) 
56. Ludde:   att hon försöker liksom, bada i 

ljuset av 
57. Hennes 
58. (---)minnen 
59. Nils: Minnen 
60. Ludde: fast det här är ju inte (---) minnen, 

det 
61. här är ju ()filmkamera. 
62. (4,0) 
63. Nils: Det finns väl något poetiskt i det, 
64. iochförsig, men  
65. e e de verkligen  jag tycker de e nånting som 

inte 
66. funkar 
67. me re här för mej ege- egen egentligen brukar 

jag 
68. ja ju  
69. tycka det e rätt.. ju tycka oom ..me många  
70. projektioner å så där...det kan bli rätt 

spännande men 
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71. jag tycker liksom att de inte finns något 
innehåll 

72. till tekniken, det är liksom det. 
73. Ludde: nä jag vet inte  öh öh öh fatta du asså  
74. monologen i förra filmen Per? 
75. Per:Ja lite grann harkling 
76. Ludde:  va han sa 
77. Per: det var ju liksom en- Det han lade ju om 

det där 
78. (---)lägret(---)om a upplevde men sen så sen 

fa-anns 
79. det liksom insprängda yttrande med eex 

existentiella  
80. frågor kring… eh uhm kring  asså helt utanför 
81. kontexten,statements å så kring  tillvaron  å 

men 
82. ockå kring mam- det va nå ämne kring 

förädrarna där va 
83. kring(---)och(---)kläder=och (---)avsaknad 

av(---) 
84. i  familjen 
85. Ludde: det är ett intressant sätt att berätta, 

eller 
86. Per:Ja den tycker jag  känns mindre: 
87. Karin:                      ska jag läsa om 

den  
88. för jag tycker de vaa det blir lite klarare nä 

men 
89. Per: (---)läge …ja jät-  gärna 
90. ((Karin läser i 25 sek. ur texten om 

projektioner  
91. och om ironi och om att ta sig någonstans.)) 
92. Karin: det är ju inte solklart men det finns 

nån- 
93. Per: hummar 
94. Ludde: fack 
95. Per: me kanske jag menar köns- 
96. Nils:  men vadå vaddå (---)läger assååå har 

han  
97. Karin: han kanske menar identitet 
98. Ludde: Men (---)läger måste kan ju vara 

fantasin 
99. maa- 
100. Ludde: ( ) 
101. Nils: han springer ju där i skogen å att han 

hatar 
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102. inte (---) för de och va re nu va 
103. Karin: o jag vet te riktigt va liksom  jag vet 

inte  
104. riktigt va  beröringspunkterna är för dom 

olika 
105. Nils: men det är som dålig SF liksoom 
106. Ludde: Science fiction 
107. Nils: Ja 
108. Ludde: eller SF bio 
109. Nils: Ha ha ha  det också förlåt … men så 

där om  
110. vad då (---)läger, har han skickats dit för 

att  
111. han för 
112. att han är osäker på sitt (---)  å ska bli (--

-) 
113. elle va 
114. faen eller va eere för nåt 
115. Karin:Precis det, förtäljer int- 
116. Per: det skulle man vilja veta då um um 
117. Nils:eller va ere vad vill där varför sitter 

han 
118. på ren 
119. där (---) i en (---) för va kanan  i inte 
120. Per: för att han vill bl- är osäker på sitt(--

-) 
121. Kön 
122. Karin: den e 4 minuter så det är hela filmen 

vi 
123. har sett. 
124. Ludde: fast vi-g gjorde 
125. Karin: Näe 
126. ((Nä säger flera)) 
127. Nils: nä men jag tycker ah va du nu 
128. Karin: försöker väl bara 
129. det va en bra historia som berättades 
130. Nils: men det är ju det jag menar det känns 

som  
131. det finns  
132. en massa olika lösningar på problem som inte 

enå  
133. intressanta 
134. Per: jaså 
135. Karin: men jag tycker det hade varit 

intressant om 
136. historien hade reflekterat kring just det där 
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137. mötet mellan projektionerna i mitten om den 
där 

138. identifikations förskjutningen på nåt sätt  
hade- 

139. Nils: Men sen så kom ddom där andra 
parametrarna 

140. som gör att man inte riktigt får i hop det 
141. Karin: med (---)kylningen 
142. Nils: jag förstår inte vilka förskjutningar du  
143. Menar för att det som hä nder är att dom där 

bilderna 
144. byter plats- (0,5). Efter ett tag så att den 

stor- 
145. bilden hamnar på andra sidan 
146. Ludde: Det är liksom två 
147. Nils: ja och där e ju från samma scen  fast 

från 
148. snitt eller hur, där är ju han sittande å där 

e 
149. hans huve 
150. och ibland så dyker dom här minnesbilderna upp 
151. från hur 
152. han sprang i snön 
153. Karin : hon menar att dom blidar en  
154. dubbelexponerad mitt 
155. Nils: jaha så kanske det är ja 
156. Karin: det är så jag menar 
157. Per: ja, ja, okey ja,ja right, okey åsså ere 

här  
158. nåt slags 
159. tredjee rummeet 
160. Nils: Ee Kring eller själva transformationen. 
161. Per: det här e nån slags performance mer än 
162. filmfilmad performance  
163. Nils: Ja Vi kan inte ge det här mer tid nu 

känner ja- 
164. Per: nä jag känn- jag släpper det. 

 

Samtalsutdrag 3 

I det här samtalsutdraget deklarerar Nils inledningsvis att det var han som 
hade höga poängen till den aktuella sökande. Det är andra tillfället det 
klargörs i den första repliken. Att jurymedlemmarna väljer att frångå den 
anonyma poängsättningen innebär att det subjektiva anslaget förstärks 
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och antyder att det kan finnas ett syfte med att deklarera sin konstsyn. 
Kategorisering 
 

3.Maria: explain that to me  
 
Marias replikvisar mindre på intresse än önskan av konfrontation. 
Tydligen finns det ett spänningsfält här bland jurymedlemmarna. Per 
uttrycker sig oftast försiktigare och manar till besinning t.ex. när han i rad 
8 placerar arbetet bortom ’konstskolemässigt’. 
 

14. Per:This is quite- advanced   
 
Maria nyanserar sitt entusiastiska: Yea, Yea, (Hennes sätt att uttrycka sig 
höjer tonläget i samtalen.) men det kommer fram att hon faktiskt inte 
tycker att föreliggande arbeten är speciellt bra, det var inte det hennes 
entusiasm speglade. Lisa kontrar och slår fast att det här gillar i alla fall 
hon (!). Maria uttrycker sig rappt och entydigt och föga förhandlingsbart 
att det är: ’just a red thing’ och skapar därmed en ny kvalitetsnorm, ett 
bra arbetsprov och ett gott konstnärskap inte får vara bara någonting, 
(utan måste ha vissa tolkningsbara kvalitéer helst på flera nivåer?)  
 
Här går meningarna isär och Nils och Lisa väljer att inte svara på attacken 
och försöker vidare utveckla ett samtal kring verket (replik 17-18). Det 
bemöts med ett kortfattat:’ so?’ från Maria. Nils gör lätt irriterad ett 
motdrag: you get your red thing.  Replikskiftet om just det här 
arbetsprovet avslutas i en viss förvirring om det är bra eller dåligt. Istället 
för att prata vidare om detta undviker jurymedlemmarna mer 
konfrontation genom att välja att titta på ett annat arbetsprov.  
 
      Samtalsutdrag 3 
 

1. Nils: I think I think-a I think This is me  yeah 
this is 

2. me this is the early one   ((Avser en hög 
poängsättning)) 

3. Maria: explain that to me  
4. Per:and even to me 
5. (0.2) 
6. Per: ()know, this was the first thing last  
7. morning.((första arbetsproverna första dagen)) 
8. Nils:  I suppose she was interesting how she works 

with  
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9. space I don’t like this text things too much. 
10. But there  I think there is some sculpture-e  
11. qual=qualities to this I haven’t seen in other=in 

any  
12. other application 
13. Maria: yea, yea 
14. Per:This is quite- advanced   
15. Maria: a rose 
16. Nils: yeah () rose but I mean 
17. Maria: Then it´s –then=it´s thi- and that 

doesn’t go some 
18.  w- 
19. Nils:andthentheresomeyea 
20. Lisa: I like this (rose) thing  
21. Flera: yea, mm, 
22. Nils: this one  
23. Maria: Yea but it´s just a red thing! 
24. Nils: Yes 
25. Lisa: Well it’s a organic- 
26. Nils:  Well, can be 
27. Maria: so? 
28. Nils:you get your red thing 
29. Per:   red thing? 
30. Lisa:          red thing?   
31. Nils: (course it’s) 

 

Samtalsutdrag 4 

Maria fortsätter att vilja ha en mer intensiv och konfrontationsrik 
diskussion. Hon uttalar sig gärna med ett lite högre tonläge och på ett sätt 
som kan uppfattas  provocerande, som: (rad 23) ’what’s the Idea?’ En 
fråga som hon väljer att upprepa. Nils försöker blidka Marias 
hårdnackade attityd och pekar på att det kan finnas ett dolt innehåll i det 
föreliggande verket som rör ((förmodat)) angelägna frågor, som livet och 
livets skuggsidor. (Rad 24) Maria klipper tvärt av (rad 25)’That is just 
art’. Bara konst och hon avbryter Nils ytterligare en gång när han 
trevande fortsätter att prata om form: ’(Rad 35)yea… and then?’  
 
Hennes attityd tillför ingen energi i samtalet eftersom ingen svarar på 
liknande sätt utan de snarast försöker föra samtalen på ett mer 
resonerande plan. Per som ju inte möter provokationen bläddrar vidare 
bland de andra arbetsproverna. Han hittar inget som fångar hans 
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uppmärksamhet. Nils ser däremot ett arbete som han förklarande lockar 
med att det kanske inte är ’bara konst’.  
 

25. Nils:But this Ii find more intriquing (0.2) 
26. I think she... if it is a she (0.3)  
27. =there is something in it 
28. Per:is it a she? 

Att samtidigt bli uppmärksam på att han omedvetet definierat den 
sökande till en ’Hon’ visar Nils nu att han är medvetnare än sina 
eventuella fördomar. Per bekräftar men Maria tar inte upp den tråden utan 
återgår till arbetsproverna de just granskat. När Nils säger:  
 

45. I don’t know, I (on)ly like this. I think 
she is 

46. there, is something in this 
 
så väljer han att lita till att den vedertagna överenskommelsen ’att inte 
veta varför’ innehåller ett positivt omdöme. Karin håller med. 
Nils funderar vidare men bestämmer sig ändå för att gå på Marias linje,  
 

48. Nils:It  It..I.. think actually it should be more  
49. interesting with, if it was less- (Some)thing else  
50. then more form  

 
att önska mer bara mer form... Arbetsprovet skrivs in i den negativa 
karaktäristiken när ett arbetsprov är bara. Omvänt så är alltså att redovisa 
en tydlig idé en positiv egenskap i ett arbetsprov/konstverk.  
 
   Samtalsutdrag 4 
 

23. Maria: I think it’s textiles ehum that could be 
very well 

24.  receivedbut what’s the Idea? Where are the 
ideas here  

25. Nils: But this Ii(svajande ljud) find more 
intriguing  

26. (0.2)I think she…if it is a she(0.3) 
27. =there is something in it 
28. Per:is it a she?  
29. Maria: (… but This) 
30. Nils:I think it’s so interesting how the li-I 

mean how 
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31.  the(life was), and the shadows (goes in them 
most 

32.  totally) black is it’s (   ) 
33. Maria: This has no agency on any (types)That is 

just art. 
34. Nils: It’s form a- Idon’t know 
35. Maria: yeah… and then? 
36. Per: well It can be… this I don’t know 
37. Karin: ()no  
38. Per: the hanging part I don’t know   
39. Maria: No no  
40. Nils: But this Ii(svajande ljud) find more 

intriguing  
41. (0.2)I think she…if it is a she(0.3) 
42. =there is something in it 
43. Per:is it a she?  
44. Maria: (… but This) 
45. Nils: I don’t know I (on)ly like this I think she 

is 
46.  there, is something in this 
47. Karin: there is something I (like)to () 
48. Nils: It It..I.. think actually it should be more 
49.  interesting with, if it was less- (Some)thing 

else then  
50. more form 
 

Samtalsutdrag 5 

Nils fortsätter: (Rad 52)’this text piece…’ (’text things’ som han i samtal 
om ett annat arbetsprov menade att han inte gillade så mycket (replik 9 
samtalsutdrag 3) Lisa markerar : (Rad 54) ’I think it’s interesting....  I 
don’t really know why...’. Nils skämtar: (Rad 66)’Yea, yea, I know this is 
complicated, hi ha ha ye’. Det kan handla om att hon är student-
representant, som en mild positionering eller att han alldeles innan sa 
samma sak, att han inte visste varför han uppskattade ett arbetsprov. 
 
Lisas avväpnar skämtet genom att gå med på det. Säger skojande att: ’I 
like the legs’och får de andra att skratta med henne. Per hänger på: (Rad 
71)’ the legs is the only thing I umm really li(ked)’-  Maria dras inte med 
i skojet och ändrar heller inte åsikt. Karin tycker att det interna 
skämtandet börjar spåra ur och återkallar jurymedlemmarna till arbetet.  
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(Rad 76-77) Karin:I know but- it´s not okey- 
wouldn´t -yea but I think -It´s -I know - let´s 
do the next 

 
 

   Samtalsutdrag 5 
 

51. Karin:but this 
52. Nils:because these textpiece I think() 
53. (D:et destruktion) 
54. Lisa: I think it´s interesing  I  don´t really 

know 
55.  why, but ehm I don´t know why I like the red 

one.  
56. Per:The one I appreciate was this ehm.. 
57. (Small talk from several)  
58. Per:and this one also 
59. Lisa:this is god 
60. Nils:and this one is god 
61. Lisa: It interesting sculpture, what does it 

says… 
62.  activ 
63. Nils:but thiiisss- 
64. Karin: but then it kind of 
65. () 
66. NILS: Yeah, yeah I know this is complicated hi 

ha ha 
67.  ye whos do think 
68. Lisa: I like the legs 
69. Karin:hi ha 
70. Lisa:ha ha  
71. Per: the legs is the only thing I umm really li- 
72. Maria: you know if  then- is the creativity that 

() 
73.  to get in on those legs 
74. Per:the legs? 
75. (Everebody laughts and talk) 
76. Karin: I know but- it´s not okey- 
77. wouldn´t -yea but I think -It´s -I know - let´s 

do 
78.  the next  
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Samtalsutdrag 6  

Per startar samtalet kring nästa sökande. Nils bekräftar Per.  Maria 
däremot vidhåller sin skepsis och menar att det liknande tidigare  
arbetsprov ’bara’ är ((form?))- (Replik 66). Nils uppmanar Maria att inte 
vara så snabb med att be henne jämföra kvalitén. Per fyller i lite 
förklarande. Nils säger något ohörbart som Per håller med om säger; ’ I 
wont kill for it’, funderar om det kanske ändå är lite för lite 
nyskapande,(Rad 90)’ to many things where known here’ ((har sett 
förut)). 58 
 
Nils förklarar (ursäktar sig att han inte är lika negativ som Maria?) med 
att han hoppas hitta någon som arbetar tredimentionellt, med skulptur   
Per bekräftar Nils men det ska mer (rad 96) ’kind of installation’ han  
läser i motivationen och konstaterar:(Rad 99)’ the question of Motivation 
is basically a question of ehm form quality, physically a sort of quality 
stuff’, att arbetena handlar om form och kvalité vilket man på något sätt 
har kommit fram till inte är tillräckligt för att bli antagen denna gång. Per 
konstaterar igen att en sökande får vänta.  
 
Maria fortsätter att förklara sin ståndpunkt: (rad 113)’ if it was truely 
experiment at all () I will be very happy’ Man hittar tillsammans 
konsensus, att den sökande får vänta. Nils vänder sig nu till Maria och 
bekräftar upprepade gånger den gemensamma överenskommelsen (rad 
111) ’Maria, she can wait, she can wait, she can wait.’ Maria fortsätter att 
argumentera: Nils tycker inte (heller) att sökande är redo för högskolan. 
Förvisso har de enats om att den sökande får vänta men Nils markerar 
tydligt mot Maria att han är oenig angående skälet.  
 
Ett par-tre sökandes arbetsprover i rad har innehållit tredimensionella 
arbeten, så jurymedlemmarnas olika synsätt har blivit uttalade. Karin är 
en extern jurymedlem som varken arbetar på institutionen eller egentligen 
känner några av de andra privat ((det senaste verkade det i alla fall inte 
som)) visar att med att vilja se ’angelägen skulptur’ inte explicit bara ser 
till idébaserade konstuttryck, ((även om hon i sitt eget konstnärskap 
arbetar mest i den traditionen, det framgick när hon och de andra 
jurymedlemmarna kort presenterade sig för varandra första dagen )).(Rad 
117-118) ’I would love to see sculpture with some urgency…’ 
                                                 
58 Se not 53 sid 33 
 http://www.sou.gov.se/kulturbryggan/ 
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Maria meddelar kort (Rad 119) ’I have nothing to inform’ (Hon har ju de 
facto redan deklarerat sin ståndpunkt.)Per uttrycker med viss trötthet att 
han sett det (arbetsproverna) förut: (Rad 100) ’seen it before’ (=de är inte 
tillräckligt nyskapande?). 
 
Karin sätter nu in denna ansökan i en linjär studie/utvecklings väg till att 
bli konstnär: (rad 124) ’this is something I saw when I was in preperatory 
School’. En karakterisering av arbetsprover som inte kommit tillräckligt 
långt på en föreställd skala. Se ’Konstskolemässig’. Och även en 
kategorisering av jurymedlemmarna som ett ’vi som vet och kan’, Lisa 
tvekar innan hon säger det men formulerar ändå detta ’vi’ i (Rad 125) det 
’stadiet’ har hon passerat och är med i detta vi. Lisa är väl medveten om 
sin plats som uvald student till jurygruppen. 
 
   Samtalsutdrag 6 
 

79. Per: It’s the way she worked with the room and 
the 

80.  way she works with three-di-mentionals.I 
think  

81.  it’s = but Ii- 
82. Nils: I think it´s interesting. She has 

sam=same  
83. obvious fe=feeling for that… 
84. Maria: but, but you know this 

treedimensionals 
85.  things it just… what is this?  
86. Nils: ()n yo=you can compare this one with 

what we 
87.  just saw 
88. Yes that  
89. Per: maybe compare with that one we just saw  
90. before, maybe to many things where known here 
91. Nils () 
92. Per: true, I wont kill for it 
93. Nils: (But I think  I will creati-)finely  
94. someone that  where (working) with the room 

like a 
95.  sculpture 
96. Per: and ee like a three-dimensional 

installation  
97. Nils:kind of installation, I haven´t seen 

much of 
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98.  that. We have a lot of- 
99. Per: The question of Motivation is basically a  
100. question of ehm form () quality, physically a 

sort 
101.  of quality stuff 
102. Lisa: in gravity 
103. Maria: yes 
104. Per: exPeriment with material ((Läser tyst 

lite 
105. mumlande ord ur den skriftliga motivationen)) 
106. Per:But she can wait 
107. Maria:but you think, that not that 

experimental- 
108. Nils:She can wait 
109. Per:ore he 
110. Maria: you know I don’t read it 
111. Nils: Maria, she can wait she can wait, she 

can 
112.  wait, I guess. 
113. Maria: if it was truly experiment at all () 

I  
114. will be very happy 
115. Nils: but it´s not a experimental in the way 

that 
116. (2,2) 
117. Karin:I would love to see sculpture with 

some 
118.    kind of insisting or urgency  
119. Maria:I have nothing to inform 
120. Per:      seen it before 
121. Karin: but I don’t think this is 

re=representing 
122. Nils: ya 
123. Karin: this is  something I saw when I was in  
124. preparatory school. 
125. Lisa: That many of …us maybe did at some 

stage. I 
126.  don’t know but I- 
127. Per:umm 
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Samtalsutdrag 7 

Eftersom jurymedlemmarnas uppdrag är välja in nya elever till en 
utbildning så bejakar alla ordningen att man kan utbildas institutionellt 
till konstnärsyrket. Studentrepresentanterna är intressanta när de står i ett 
slags mellanrum mellan att vara studenter någonstans på 
utbildningskedjan, på väg bort från nivån ’konstskolemässiga’ men ännu 
inte riktigt framme vid att ’våga’ kalla sig Konstnärer. Se Lisas replik i 
rad 125 i föregående uttdrag. 
 
I det här granskningen anger Ludde tonen med sitt tydligt positiva tonfall 
och lika positiva bedömning. Uppskattningen visar han en film de såg 
dagen före som då fick mycket uppmärksamhet. Alla återkallar minnet av 
gårdagens genomgång. Granskningen hade varit ganska lättsam och en 
genomgång där båda studentrepresentanterna varit särskilt aktiva. Ludde 
hade identifierat den sökandes arbete som en film om en svensk konstnär 
som fått stor uppmärksamhet under 80-talet: 
 
25.Per: about?  
26.Nils: Roland Borén 
27.Per:Who is Roland Borén? 
28.Nils:Ah, don’t you know!  
29.MARIA: don’t you know? He he ha 
30.LUDDE:*He is famous* 
 

När inte alla jurymedlemmarna kan placera konstnären som Ludde 
refererar till fortsätter samtalet i en skämtsam ton. Ludde prövar att hitta 
en gemensam referens som inte fungerar eftersom inta alla jurymedlem-
marna delar den. När Per visar att han inte vet vem Roland Borén är, 
väljer Nils att börja skoja, kanske för att ’rädda’ Ludde, som snabbt 
fångar inviten. Ludde säger (rad 27)  ’He is famous’ i ett klart roat 
tonfall. Eller så retas Nils med Per som visat att han inte kommer att hålla 
med, inte självklart vill socialisera sig med gruppens överenskommelser. 
Se samtalsutdrag 1: (Rad 99) ’You won´t agree anyone’. Inför denna 
sökande är alla positiva redan från början. En inställning som förstärks 
under samtalet . Per som var frånvarande under ett par timmar under den 
första dagen hade missat att se filmen dagen innan med samtyckte ändå 
med den positiva inställningen. 
 
Under båda arbetsdagarna hörde jag jurymedlemmarna flera gånger 
nämna olika namnkunniga konstnärer som referenser till de granskade 
arbetsproverna. Det kan ses som att det är förvisso bra om eleverna visar 
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att de är nyskapande och gränsöverskridande men inte alltför mycket?, 
det bör ha en relation till det som redan gjorts, enligt devisen konst görs 
av konst. Att referera till olika konstnärer visar de inbördes kunskap och 
position inom fältet. Det är ett påtagligt sätt att skapa det gemensamma 
språket under antagningen, att man ringar in positionerna och de 
gemensamma överenskommelserna av vad gruppen har att bedöma.  
 
Samtalsutdrag 7 
 

1. Ludde: oh yeah, if I remember correctly it 
was the  

2. film there was really …god 
3. Lisa:if it´s DVD.    
4. Ludde:was not this the history about left   
5. Maria: yeah thats right 
6. Ludde: it was really a nice film. This is 

video  
7. Per:this is the one?  
8. Ludde:yea, Per, for shure,you shall take a 
look at 

9.  it. That one I saw if itwas the left hand  
Yea it 

10.  was yesterday yes it wasn’t this one, 
isnt it?   

11. Per: no  this  one haven’t seen   
12. ……………. 8 sek paus- Everybody is looking at 

the film  
13. Nils: there is something 
14. Karin: () 
15. Nils: there must be this one you saw then  
16. Maria:yeah 
17. Nils: yeah, but that - you see 
18. Per: Roland Borén?  
19. Karin:yes it is! 
20. Maria:Oh yes yeah yeah What is that? 
21. Ludde: a mocumentary, documentary, 

fictionally 
22. Maria:   mocumentary 
23. Per: About?  
24. Nils: Roland Borén 
25. Per:who is Roland Borén? 
26. Nils:*ah, don’t you know!*  
27. Maria: *don’t you know?* He he ha 
28. Ludde: *he is famous* 
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29. Maria: mfl flera skrattar  
30. Karin: (ohörbart) based eh 
31. Ludde: a teacher in Gothenburg ohörbart… 

Artists 
32. Maria:Valand, Valand  
33. Per: alright, okey 
34. Maria:Yea, this is quite well made 
35. Karin:umm 
36. Nils: shall we take a look at the film? 
37. Maria:            yea 
38. Karin: yea 
39. Maria: yea, this one is in 
40. Karin: I think it is in to  
41. Ludde: it looks interesting 
42. Allmänt instämmande mummel 
43. Karin: mm 
44. Ludde: I kind of like this thing also 
45. Nils: Interesting images also  
46. Everybody says: yea mm  yes 
47. Maria: okey 
48. Per: yea, okey so its in 
49. Nils: It’s in 
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10. Sammanfattning/Reflektion 

 

 
 

Not everything that counts can be counted and not everything that is 
counted counts.Albert Einstein 59 

10.1 Sammanfattning 

Hur går det till när jurydeltagarna förhandlar sig fram från enskilda 
till gemensamma omdömen? 

I arbetet med att analysera samtalen kring antagningen har jag fokuserat 
på hur jurymedlemmarnas roller och funktioner formas i interaktion 
under själva samtalet och hur det påverkar hur ett gott konstnärskap talas 
fram under processen.  Studien visar också hur kategoriseringen ingår 
som en del i att skapa förutsättningarna och kriterierna för antagningen. 
Genom att antagningssamtalen återges som helhet kan vi bland annat se 
                                                 
59 Sign hanging in Einstein's office at Princetonrescomp.stanford.edu 
http://www.barnorama.com/wp-content/galleries/01/einstein/12.jpg 
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hur kategorierna formas gemensamt och förhandlas mellan 
jurymedlemmarna i interaktion under samtalet. 
 
Undersökningen säger inte hur ett antagningsarbete skulle kunna bli 
bättre eller hur det skulle bli rättvisare och effektivare. I stället visar 
undersökningen hur det interaktiva detaljarbetet är betydelsefullt för 
beslutsskapandet som konstitueras under antagningssamtalen. 

Hur skapas konstnärlig kvalité i frågan om antagning? 60 

 
Under antagningssamtalen har kategorier talats fram som gäller 
antagningskriterierna: 
 
Konstskolemässig, i betydelsen att det går att placera arbetsproverna i en 
utvecklingskedja. Det kan avse verk som juryn tycker sig’ sett förut’, och 
då tolkats som mindre nyskapande än de framförhandlade kriterierna. 
 
’Bara konst’, Att arbetsproverna av hög kvalité ska vara mer än ’bara 
Konst’.61 Ska ha tolkningsbara kvaliteter?(se  M. Bärtås. Sid 32). Ett 
uttalandet som förstärker det subjektiva elementet när det bygger på en 
föreställning och en överenskommelse att de inblandade kan identifiera vad 
’bara konst’ är.  
 
När jurydeltagarna formulerar konstskolemässig och att det stadiet har de 
passerat  tillskriver juryn sig själva en karaktärestikoch identifiering  som 
’kunniga’, en karaktäristik som fördjupas med formuleringarna ’hur det 
brukar vara’ som definierar ett ’oss’ som’Varit med förut’ (om 
antagningsarbete). Det exluderar studenterna (men inte Karin som 
tidigare berättat att hon medverkat i många antagningsprocesser, till 
skolor, utställningar och projekt). Det bekräftar tesen om att det finns en 
tydlig utvecklingsväg i meningen att den går att läsa av. 
 
                                                 
60 I recensioner och bedömningar av konst förekommer ofta begreppen nyskap-
ande, gränsöverskridande och banbrytande som positiva beskrivningar. Som vär-
deskalor på konst av mer eller mindre hög kvalité. Hur förhåller vi oss till antag-
ning av nya elever till konstutbildningar om konst har ett oskrivet uppdrag att 
vara förnyande, banbrytande och gränsöverskridande 
61 I recensioner och bedömningar av konst förekommer ofta begreppen nyskap-
ande, gränsöverskridande och banbrytande som positiva beskrivningar. Som vär-
deskalor på konst av mer eller mindre hög kvalité. Hur förhåller vi oss till antag-
ning av nya elever till konstutbildningar om konst har ett oskrivet uppdrag att 
vara förnyande, banbrytande och gränsöverskridande 
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Att inte veta eller kunna formulera vad man tycker om och varför, är 
accepterat i sammanhanget. Här är att inte språkligt kunna förklara 
snarast ett uttryck för ett gillande. Som ytterligare en karaktärestik för ett 
bra konstverk, som är ännu svårare att definiera framträder Intressant 
Denna subjektiva formulering, att vara ’intressant’ appellerar till en 
godtagen överenskommelse inom fältet kring vad det står för.62 
 
Diskussionen som pågick under antagningsarbetet när man klargjorde 
sina ståndpunkter inför varandra rörde den pågående debatten i 
kultursfären kring praktisk konsttillverkning kontra mer textbaserade 
konstuttryck och gav som jag ser det avtryck under antagningsarbetet. 
Det utspelades ibland en demonstration i argumentationsförmåga kring 
konstsyn, som sekundärt påverkade de sökandes möjlighet att erhålla en 
eftertraktad studieplats . Å ena sidan gav det de språkligt orienterade 
verken en fördel då de uttrycken per definition har en större inneboende 
formuleringsbarhet än ”a red thing” (se samtalsutdrag 3 sid. 53) Men ett 
verk som väcker en stark känsla kan svårligen motsägas: argumentationen 
’Du känner fel’ är inte riktigt möjlig. Samtalstonen under hela 
arbetsprocessen upplevde jag som aktiv och intresserad. 
 
Jag tycker mig märka att ett intresse för den praktiska konsttillverkningen 
ökar i spåren av att det pågående samtalet, debatten om konst och 
hantverk ökar medvetenheten kring frågan. Som att jag november 2010 
läste på en kostbar affischplats att: ”Länge leve hantverket” 63. Det var 
konstfack i Stockholm som annonserade för sin julmarknad och/eller 
utbildning.  Jag menar att rubriken inte hade varit möjlig för 15-20 år 
sedan då en annan konstdebatt var aktuell och att tendensen i affischens 
budskap och formulering även avspeglades i de antagningssamtal jag fick 
åhöra.  
 
Det som jag i någon mening kunde identifiera som det nya och relativt 
okända (nyskapande, gränsöverskridande, banbrytande) var frågan om 
subjektet. Att vår ökande förmåga att kunna förhålla oss till en upplöst 
jagföreställning. Det saknades tydliga tecken på att den förmågan hade 
påverkat innehållet i de inlämnade arbetsproverna. Min outtalade 
föreställning var att det skulle finnas fler verk som förhöll sig till denna, 
vår relativt nya, möjlighet att kunna förändra och leka med vår identitet i 
spåren av både en filosofisk diskussion och bruket av 
                                                 
62 Ibid Pierre Bourdieu, Kultursociologiska texter, Produktionen av tro s.165 
(155-165) 
63 http://www.konstfack.se/sv/Aktuellt/Rektors-kronika/Lange-leve-hantverket/ 
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digitalkommunikation. Som inom interaktiva sociala medier där du inte 
nödvändigtvis är den du utger dig för att vara och inte heller bara den. 
Det var bara i ett arbetsprov som jag upplevde att identiteten i den 
meningen utmanades. Det väckte frågan i juryn som undrade: “Vem är 
det egentligen som gjort det här?”. Den sökande fick vid första omgången 
de i särklass högsta totalpoängen men gick ändå inte vidare till intervju 
efter andra genomgången. Jag var nyfiken på hur just den ansökan skulle 
behandlas och kunde konstatera att kriterierna under antagningsprocessen 
hade förändrats så när arbetet skulle upp till andra bedömningen hade de 
de aktuella jurymedlemmarna inte längre någon förståelse för sin tidigare 
höga poängsättning:”I dont remember why I...” 
Det var den sista ansökan som behandlades. 
 
Reaktionen ”Vem har egentligen gjort det här är” i någon mening given 
när juryns uppdrag var att välja ut ett definierat antal nya studenter. Då 
underlättar det om det finns en klar bild av ett urskiljbart ”Jag” att 
förhålla sig till. Att vårt tänkande har sin grund i den västerländska 
föreställningsvärlden att vi är och betraktar oss själva som odelbara 
Jag/identiteter bidrar till vår bristande förmåga att förhålla oss till ett 
upplöst dito.  Jag tycker mig se att det fortfarande är ’Det kreativa geniet’ 
som vi tycker oss känna igen och att det är i förhållande till den 
föreställningen vi väljer eller väljer bort nya studenter. 

Historiskt sett har utbildningsvägarna av konstnären tydligt påverkats av 
marknaden, (läs beställaren). Även i fortsättningen kommer konsten och 
konstutbildningarna att stå i relation till vår omvärld. I inledningen till 
utgivningen Konst & Institution frågar sig redaktörerna Fredric Bedoire 
och Anne Joki Jakobsson: 

Hur långt kan en konstinstitution sträcka sig i konstnärlig frihet 
utan att regelsystem och repression ingriper? Finns det någon 
motsättning mellan fri konst och en offentlig institution? Har 
konstnären större skyldighet än andra att gå före när det gäller 
förnyelse av samhällets regelsystem och lagstiftning? 64  
 

Bedoire och Jakobssons fråga om skyldighet att förnya (…) antyder, som 
jag ser det, att det finns en sådan inställning och föreställning att 
konstnärer både tillåts och har skyldighet att använda sin kreativitet och 
att  ta sig den tiden som det tar att tänka -  i nya banor. (Vi ser till 
                                                 
64  Bedoire, Fredric och Anne Joki Jakobsson (2010) Konst & Institution. Stock-
holm:Carlssons förlag .sid 9 Antologi i samband med Konstakademiens 100-års 
jubilem. På Initiativ av nuvarande rektor Måns Wrange 
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exempel inte helt sällan att konstnärer ombeds att i media uttala sig om de 
mest skiftande angelägna samhällsfrågor.)  
 
En ny forskningsfråga formulerar sig:  
 
Väljer marknaden vem som skall få bli konstnär idag?  
Hur påverkas utbildningarna av att institutionerna skall leva upp till 
Högskoleverkets och Yrkeshögskoleverkets  överförda krav att 
studenterna skall beredas möjlighet till forskning och utbildas till 
(relativ) anställningsbarhet?  
 
Som professor vid konstakademien i Düsseldorf valde konstnären Joseph 
Beuys 1961 att öppna sina föreläsningar för alla som var intresserade. Det 
föranledde att han omedelbart fick lämna sin tjänst. 65 Frågan infinner 
sig, är det positivt att konstutbildningarna är så exklusiva? Vad skulle det 
innebära för den konstnärliga kvalitén om det fanns fler 
utbildningsplatser, om det var lättare att erhålla en utbildningsplats?  
 
Konstdebatten ur samhällsekonomisk aspekt eller bedömningar utifrån de 
utbildningspolitiska förändringar som den internationella anpassningen i 
samband med Bologna processen, som pågår inom högskolan, påverkade 
inte juryns val av nya studenter.66 De sökandes eventuella 
framgångsmöjligheter definierat utifrån anställningsbarhet eller 
etableringsbarhet fanns överhuvudtaget inte med i bedömningarna. 
Antagningsgruppens respektive konstnärliga erfarenhet och skicklighet 
var helt avgörande för bedömningen av arbetsprovernas relativa höga 
kvalitet och nivå. Att juryn under antagningen överhuvudtaget skulle 
reflektera över eventuella framtida framgångssagor hos de sökande är 
enligt mitt förmenande helt otänkbart, både eftersom vi alla vet hur 
enormt svårt det är att lyckas som konstnär och att misslyckandet också 
ingår som en del i det lyckade konstnärskapet. Kan man få MVG i 
misslyckande?  
 
                                                 
65 Joseph Beuys var en flitig föreläsare och 1961 blev han professor i skulptur 
på Konstakademin i Düsseldorf. 1972 blev han dock avskedad när han krävde att 
hans lektioner skulle vara öppna för alla.  
66 Syftet med Bolognaprocessen är att Europa år 2010 ska vara ett sammanhållet 
europeiskt område för högre utbildning (European Higher Education Area). De 
tre övergripande målen är: att främja rörlighet, främja anställningsbarhet, främja 
Europas konkurrens- och attraktionskraft som utbildningskontinent. 
http://www.hsv.se/densvenskahogskolan 
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Högskolorna har ett formulerat uppdrag att arbeta för en breddad 
rekrytering. Under antagningsarbetet förekom, bortsett från under de 
inledande anvisningarna kring antagningen, inget uttalat samtal kring 
sökandes bakgrund som kunde hänföras till företeelsen ’breddad 
rekrytering’. Jag är för övrigt tveksam om det egentligen fanns någon 
sökande som kunde räknas till den gruppen. Först när juryn valt vilka 
som skulle komma till intervju nämndes: ’bra namn’, om ett namn med 
tydligt utomeuropeiskt ursprung. En smula skämtsamt då avsaknaden av 
vad som skulle kunna hänföras till kategorin var närmast total utom detta 
Namn. 
 
I lokalen föregick också antagningsarbete till andra utbildningar/kurser på 
högskolan. Under vår lunchrast blev jag kontaktad av en person från en 
annan avdelning som visste att och varför jag var närvarande vid 
antagningen till fri konst. Jag blev hastigt förd till en hylla med 
arbetsprover och fick en fråga: ”hur ska man överhuvudtaget kunna 
bedöma det här? ”( Frågat med ett tonfall som jag tolkade som färgat av 
en viss skepsis.) Det syntes tydligt att dessa verk var gjorda i en för oss 
främmande tradition. Jag klargjorde snabbt att jag inte hade mandat att 
uttala mig överhuvudtaget i frågan men lät ändå undslippa mig något om 
respekt och öppenhet – som prefekten poängterat för den jurygrupp jag 
åhörde. Jag har ingen kännedom hur den gruppen arbetade eller hur 
utfallet blev för den sökanden. Men helt uppenbart fanns ’breddad 
rekrytering’ på dagordningen också för dem att förhålla sig till.  
Den uppriktiga och lite provocerande frågan från personen ur den andra 
juryn visade på vår svårighet att se med andra ögon och utanför vår 
kulturella hemvist.   
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11. KÄLLOR OCH LITTERATUR 
 

 

 

 

 

 

OTRYCKT MATERIAL 

Samtal 

 

Antagningssamtal mellan konsthögskolans jurymedlemmar. 
Informationen finns hos författarens som gjort inspelning via Mp3. 

 

Telefonsamtal från februari 2010 med personal på konsthögskola, 
nedtecknad dagen efter samtalet ägt rum. 

 

Samtal om konst med vänner omkring december 2010 i samband med att 
konstfacks eleven Anna Odell genomfört en performance. 

 

Intern arbetsdokument  

 

”.Levande dokument” författat av Prof. Magnus Bärtås som författaren 
hösten 2010 fått via e-post. 

 

TRYCKT MATERIAL 

 

Monografi med en författare 

 

Bourdieu Pierre Kultursociologiska texter. Brutus Östling bokförlag 
(1993), 

Edward Lucie-Smith. Konsten i dag-från abstrakt expressionism till 
superrealism. Nordstedts (1977) 
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Forssell, Anna Härtill är jag nödd och tvungen. Om skolledare och ITs: 
en studie om IT, skolutveckling och pedagogiskt ledarskap.  
Stockholm:  Förlag Lärarhögskolan (2003) 

Gunnar Larsson Nyskapande måleri, en essä om måleriets uttrycksmedel. 
Carlssons förlag (2010) 

Jansson H.W. KONSTEN, Måleriets, skulpturens och arkitekturens 
historia från äldsta tider till våra dagar. Tredje utgåvan Nordstedt & 
Söners förlag (1999) 

Nordzell, Anita Samtalat skolledarskap. Kategoriserings- och 
identitetsarbete i interaktion.  Linköping Liu-tryck. (2007) 

Sandahl, Ann Louise Konstens dematerialisering. C-uppsats i 
konstvetenskap, Högskolan Halmstad (2007). 

Karin Widerberg  Kvalitativ forskning i praktiken. Studentlitteratur. 
(2008) 

 

Monografi med två eller tre författare. 

 

Bondeson, Nina & Holmgren, Marie. Tiden som är för handen. Om 
praktisk  Konsttilvverkning. Göteborgs universitet. Hoops, Hands On 
Oral Production (2007) 

Bedoire Fredric och Joki Jakobsson Anne Konst & institution. Antologi 
om  Konsthögskolan”. Carlssons förlag, Stockholm (2010) 

Broady, Donald, Börjesson Mikael och Waara, Peter. ”Det kulturella 
kapitalet.  Studier av symboliska tillgångar i det svenska 
utbildningssystemet 1988-2008”. Uppsala Universitet (2008) 

 

Antologier  

 

Fred Andersson,Nina Bondesson, Mårten Castenfors, Nicolas Hansson, 
Dan Jönsson (red.) Om tillståndet i konsten. En essäsamling om 
konsten  i samtiden och evighet”.Bokförlaget Langenskiöld. (2008) 

 

Tidskrifter, Artiklar  

 

Billgren Ernst, ” Får jag göra dig till miljonär.” Konstnärernas 
Riksorganisations  medlemstidning Konstnären nr 3, 2008 

Praktiske Grunde (2008), ”Kunsten at blive kunstner, Utdannelses- og  
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kultursociologiske studier av kunstnere og kunstutdannelser i Sverige 
1945-2007" i Hexis. (2008)  

 

Ur dagspress 

 

Ahlsén Pernilla,”Mejan kritiseras för ojämlik intagning”. I  DN 2008-05 -
-17) 

 

Lexikon 

 

Uppslagsord: ”konst”  

Hellquist Elof. Projekt Runeberg, ”Svensk etymologisk ordbok”. Ur 
första utgåvan  som digitaliserats  
http://runeberg.org/svetym/0429.html (1922) 

 

Artikelcitat: 

 

”Litteraturens världshistoria”  andra upplagan Nordstedts (1991) 

 

 

Offentligt tryck 

 

http://www.sou.gov.se/kulturbryggan/ SOU 2009:16  

http://www.sweden.gov.se 

http://www. hh.diva-portal.org/smash/get/diva2:238458/  

http://www.hsv.se/densvenskahogskolan/internationellt/bolognaprocessen 

 

TV program    

 

http://nyheter24.se/nyheter/inrikes/111084-konstfackseleven-atalas 

http://www.lokala-
nyheter.se/DN/%22Inte_bråka_med_Farbror_Polisen%22/ 
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Text från nätet 

 

http://runeberg.org/svetym/0429.html 

http://www.dn.se/livsstil/trend/00-talets-storsta-svenska-konstskandaler 

http://www.nyckelviksskolan.se/ 

http://www.idehist.uu.se/distans/ilmh/Ren/ren08.htm#ekonomi     

http://www.konstfack.se/sv/Om-Konstfack/Detta-ar-Konstfack/Historik/ 

http://www.konstfack.se/sv/Aktuellt/Rektors-kronika/Lange-leve-
hantverket/ 

http://www.trasprak.se/empty_78.html 

http://www.bokforlagetkorpen.se/zvmek_mappen/vjoseph_beuys.html 

http://www.svt.se/.../1.1353958/ mia_och_klara_tillbaka_ige 

 

 

Bilder 

 

Sid 1 Eget foto på arbetsprov ansökan till konsthögskola 1985 

Sid 9 Anna Odell foto Anette Nantell  http://www.dn.se/livsstil/trend/00-
talets-storsta-svenska-konstskandaler, "Inte bråka med Farbror 
Polisen", Dagens Nyheter, 2009-08-31 

Sid 15 Duchamb Fontain 
http://animation.monline.dk/a10/artists_a10/duchamp/img/fountain.jp
g 

Sid 24 Mia Skäringer som Trash-morsan Tabita 
http://svt.se/content/1/c8/01/35/39/53/tabita.jpg 

Sid 60 Sign hanging in Einstein's office at Princetonrescomp.stanford.edu 

http://www.barnorama.com/wp-content/galleries/01/einstein/12.jpg 

Sid.62 Damien Hirst «For the Love of God» Foto:REUTERS/SCANPIX 

http://www.dagbladet.no/kultur/2007/11/09/517714.html 
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